
 

 

                                  

 

võistluse nimi: 
ALEXELA NOORTE SUUSASARI 2020/2021  IV etapp 

Sõiduviis:  Vabatehnika, Suusakross 

aeg ja koht: 27.02.2021; Lähte suusarajad, Tartumaa, Eesti 

VÕISTLUSJUHEND 

1. korraldaja: 

 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. 

korralduskomitee: 

võistluse 

juhataja: 

Ergo Kukk Ergo.Kukk@hotmail.com 56577575 

 võistluse 

sekretär: 

Kristel Vilipuu kristel.vilipuu@gmail.com  56221780 

 radade ülem: Jaanus Robi jaanusrobi@hot.ee  56900747 

 ajavõtu ülem: Vahur Leemets Vahur@nelson.ee  56495439 

 ESL TD:  Eido Tasalain eido@joulumae.ee  5094895 

Ära tule võistlema haigena ega lähikontaktsena! Kanname maski!  

Väldi rohkema kui 50 inimese grupi kogunemisi!  

Pealtvaatajad ei ole lubatud! 

3. programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat 27.02.2021 09.00 - 14.00 Lähte Terviserajad 

3.2. võistkondade 

esindajate 

koosolek 

27.02.2021 10.00 Suusastaadionil koos TD minutiga 

3.3. päevakava 27.02.2021 09.00 - 10.15 Võistlusrada avatud soojenduseks 

  10.30 START N/M 11-12 – 1 km 

  11.30 – 12.15 Võistlusrada avatud soojenduseks 

  12.30 START N/M 13-14 – 1 km 

  13.15 – 14.00 Võistlusrada avatud soojenduseks 

  14.15 START  N/M 16-23 - 1,2 km 

4. osalejad Alexela noorte suusasarjas võivad osaleda kõik soovijad, kelle tervislik seisund ja 

sportlik ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi distantsi. Võistlejad osalevad omal 

riisikol (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või volitatud 

saatjad). 
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Kiivri kandmine SOOVITUSLIK! 

Kohapeal võimalik kiivrit rentida 2 € võistluspäeva eest, kiivrite arv on piiratud. 

5. stardimaks Maksed toetusfondi vastavalt Alexela noorte suusasarja 2020-2021 üldjuhendi 

punktile 6. 

6. registreerimine Nimeline registreerumine hiljemalt 25.02.2021 kell 23.59.  

Eelregistreerimine läbi ESLi online registreerimise vormi aadressil www.suusaliit.ee 

Online registreerimise avamiseks palume saata sellekohane soov 

registreerimine@suusaliit.ee märkides ära treeneri nime, isikukoodi, kontakttelefoni, e-

maili ja klubi/kooli nimi. Registreerumistähtaja möödumisel teostatavad muudatused 

teha  e-mailie registreerumine@nelson.ee ning kooskõlastada ajavõtjaga telefonil 

56495439 

Võistlusele registreerimisega annab osavõtja nõusoleku kasutada oma nime, 

sünniaega ja võistluste tulemusi ESL kodulehel ja kasutada temast ürituse ajal tehtud 

fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. 

Võistlusele registreerimisega annab osavõtja kinnituse, et ei ole teadlikult olnud otseses 
füüsilises kontaktis COVID-19 haigega, tal ei ole COVID-19 haigusnähtusid ja võistluse 
ajal järgib kõiki Vabariigi Valitsuse poolt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud 
reegleid.  

7. autasustamine Autasustatakse NM11 – NM18 vanuseklassi viite paremat ja NM20 – NM23 

vanuseklassi kolme parimat vastavalt Alexela noorte suusasarja üldjuhendile. 

Autasustamine toimub jooksvalt peale iga vanuseklassi tulemuste 

selgumist. 

8. rada ja 

suusastaadion 

Raja- ning staadioniskeemid lisatakse Suusaliidu kodulehele vastava võistlusjuhendi 

juurde hiljemalt 25.02.2021. 

9. soojendus ja 

lõdvestus 

Võistlusrada on suletakse 15 min enne esimeste startide algust ning avatakse 30 

minutiks taas enne N/M 16-23 vanuseklasside starte.  

10. hoolderuumid Hooldeala asub õues võistluskeskuses, elekter saadaval kohapeal.  
Keskusesse on ülesse seatud ka piiratud arv hoolderuumideks mõeldud telke. Telki ja 
elektrivoolu saab kasutada vaid eelneval broneerimisel.  
Vajalik eelnev registreerimine hiljemalt neljapäevaks, 25.02.2021 e-posti teel 
ergo.kukk@hotmail.com. Telkide arv on piiratud, seega jagub neid vaid kiirematele.  

11. protestid Vastavalt FIS võistlusmäärustele 2020/2021 ja noortesarja 2020/2021 üldjuhendile 

12. muu Juhtumid, mis pole reguleeritud Alexela noorte suusasarja üldjuhendi või ESL 

võistlusmäärustega 2020/2021 lahendab vastavalt pädevusele korralduskomitee või 

kohtunikekogu (zürii) 

13. muu info Stardiintervall on 15 sekundit, kus stardijärjestuse aluseks on võetud Alexela noorte 

suusasarja 2020/2021 esimese kolme etapi koondtabel. Starditakse koondtabeli 

paremusjärjestuse alusel, kus suuremate punktide arvuga sportlased stardivad enda 

vanuseklassides esimestena. 

14. kohtunikekogu 

(zürii) amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Eido Tasalain eido@joulumae.ee  5094895 

2. võistluse juhataja Ergo Kukk Ergo.Kukk@hotmail.com 56577575 

3. Ajavõtu ülem Vahur Leemets Vahur@nelson.ee 56495439 

15. juhendi 

koostaja 
nimi e-mail telefoni nr 

 Rasmus Pind rasmus@pind.ee 59054830 
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