
 
   

võistluse nimi:  EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2020/2021   
MN18, MN20, MN VABATEHNIKA SPRINDITEADE 

MN18, MN20 ERALDISTARDIGA VABATEHNIKA PIKAD DISTANTSID 
 MN ERALDISTARDIGA  KLASSIKATEHNIKA PIKAD DISTANTSID  

aeg ja koht:  20.03.-21.03.2021 Haanja Puhke- ja spordikeskuses  

VÕISTLUSJUHEND  

1. korraldaja:          MTÜ  Haanja Suusaklubi                                                                   
   

  amet  nimi  e-mail  telefoni nr  

2. korralduskomitee:   võistluse 
juhataja:  

Aare Eiche aare.eiche.ae@gmail.com     +3725296194 

 

  võistluse sekretär:  Merike Õun merike.oun@gmail.com   +3725165720  

  radade ülem: Anti Saarepuu anti.saarepuu@gmail.com   +3725271965 

  ajavõtu ülem: Merike Õun registreerumine@nelson.ee  +3725165720 

  ESL TD:   Jaak Mae jaak@tehvandi.ee  +3725072901 

 Covid spetsialist:  Küllike Jaama kyllike.jaama@ramkool.edu.ee  +3725060047 

Ära tule võistlema haigena ega lähikontaktsena! Kanname maski!  

Väldime rohkema  kui 2 inimese kogunemisi!  

Väldime kontakte ka võistlusele eelnevatel päevadel! 

Pealtvaatajad ei ole lubatud!   

 
3. programm  

 
kuupäev  

 
kellaaeg  

 
seletus, toimumiskoht  

 

3.1. sekretariaat, 
numbrite 
kättesaamine 

20.03.2021  
21.03.2021 

 

9:30  Haanja lasketiiru maja esine 

3.2. võistkondade 
esindajate koosolek  

  TD minuteid ega koosolekuid ei peeta. Küsimused 
kuni 2h enne e-kirja teel aare.eiche.ae@gmail.com 

3.3. päevakava  20.03.2021  9.00 - 10:15  Võistlusrada avatud soojenduseks 

  20.03.2021 
 

10:30 
  

 

N18, N20, N sprinditeade 
*Täpne ajakava selgub peale registreerimise 
lõppu 

 20.03.2021 Võistlusklassi 
võistlusjärgselt 

  Autasustamine 

 20.03.2021 12:00 M18, M20, M sprinditeade 
*Täpne ajakava selgub peale registreerimise 
lõppu 

 21.03.2021 09:00 

09:20 

M   50 km eraldistardid klassikatehnikas 

N  30 km eraldistardid klassikatehnikas 
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 21.03.2021 12:00 

12:20 
 

12:40 
 

13:00 

M20 20 km eraldistardid vabatehnikas 

M18 20 km eraldistardid vabatehnikas 

N20 10 km eraldistardid vabatehnikas 

N18 10 km eraldistardid vabatehnikas 

 21.03.2021 Võistlusklassi 
võistlusjärgselt 

Autasustamine 

4. osalejad  Eesti Meistrivõistlustel võivad osaleda Eesti koondiste liikmed ja koondise kandidaatideks 
kinnitatud sportlased vastavalt Kultuuriministeeriumi poolt kinnitatud nimekirjale.  

5. stardimaks  EMV individuaalvõistluse stardimaks: MN18 7€, MN20 ja MN 10€,  
EMV sprinditeate stardimaks: MN18 10€/võistkond, MN20 ja MN – 15€/võistkond 
Lisandub vajadusel Covid-19 kiirtesti maksumus (täpsustamisel) iga sportlase ja tiimiliikme 
kohta. 
Stardimaks ja testitasu kantakse üle hiljemalt 19.03.2021 
MTÜ Haanja Suusaklubi  IBAN: EE621010402007152002 

6. registreerimine  Nimeline registreerumine hiljemalt 17.03.2021 kell 23:59. 

Eelregistreerimine läbi ESLi online registreerimise vormi aadressil www.suusaliit.ee 
Online registreerimise avamiseks palume aga saata sellekohane soov registreerimine@suusaliit.ee  

märkides ära treeneri nime, isikukoodi, kontakttelefoni, e – maili ja klubi/kooli nime. 

Registreerumistähtaja möödumisel teostatavad muudatused teha e-mailile 

registreerumine@nelson.ee ning kooskõlastada ajavõtjaga telefonil 5165720. 

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.  

Sprinditeate esialgsed võistkonnad ja esialgne startimise järjekord tiimis saata eraldi e-

mailile registreerumine@nelson.ee Muudatused koosseisudes ja lõplik etappide järjekord 

tiimides saata vähemalt 2h enne oma võistlust algust e-kirja teel.  

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 kehtivaid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud 
reegleid. 

7. autasustamine Autasustatakse kõikide klasside kolme paremat vastavalt EMV üldjuhendile. Autasustamine 

toimub 15 min peale konkreetse võistlusklassi viimase võistleja lõpetamist stardi-finiši alas. 

8. rada ja 
suusastaadion  

Rajaskeemid lisatakse Eesti Suusaliidu kalendrisse selle võistluse rubriiki.  
Start Haanja suusastaadionil.  
Sprinditeate raja pikkus 800 m - 1,2 km 
Pikad distantsid sõidetakse 5 km ringil  

9. soojendus ja  Võistlusrada suletakse 5 minutit enne esimest starti.  
Võistlusrada on võistluse ajal suletud kõikidele. 
Soojendada on võimalik tähistatud soojendusrajal (Haanja - Kurgjärve kergliiklusteel). 

lõdvestus  

10. hoolderuumid  Elektri olemasolu suusastaadioni juures tähistatud alal. ÕUES! 
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Hooldebokside broneerimine ja võtmete väljastamine Anti Saarepuu tel. 3725271965, ühe 
boksi hind 25€ / päev. Bokside arv piiratud! 

11. protestid  Vastavalt EMV 2020/2021 üldjuhendile 
 
12. muu  Juhtumid, mis pole reguleeritud EMV üldjuhendiga lahendab vastavalt pädevusele 

korralduskomitee või kohtunikekogu (zürii) Kõigil EMV-l osalejatel tuleb arvestada võimaliku 
dopingukontrolliga.  

13. COVID INFO  • Osalejad, kes osalevad võistlustel täies mahus (ööbivad ja kasutavad siseruume) 

peavad 48-24 tundi enne võistluspaigale tulekut tegema Covid-19 testi PCR meetodil ja 

saatma vastuse elektroonselt kyllike.jaama@ramkool.edu.ee hiljemalt 20.03. kella 8:00-ks 

• Osalejad, kes tulevad võistlustele ainult üheks päevaks ja siseruume ei kasuta (ei 

majutu) peavad enne võistlema tulekut tegema korraldaja poolt organiseeritud Ag-kiirtesti. 

Võistlema lubatakse vaid negatiivse testi tulemuse saanud sportlased. 

• Osalejad ja korraldajad, kes on viimase 180 päeva jooksul põdenud covid-19 viirust, 

peavad korraldajale esitama läbipõdemist kinnitava arstitõendi ja põdemise aegse positiivse 

PCR testi tulemuse. Nimetatud dokumendid tuleb saata kyllike.jaama@ramkool.edu.ee meilile. 

• lubatud on iga klubi kohta kuni 4 abilist suuskade hoolduseks, määrimiseks, jootmiseks 

jne. 

•  kõik osalejad saavad käepaelad, sportlastel üks värv, personali teine värv. Personali 

nimed saata eelnevalt korraldajale hiljemalt 18.03.2021 

• pealtvaatajad, lapsevanemad võistluskeskuses ega radade ääres lubatud ei ole! 

• maski kandmine (FFP2) nii siseruumides kui ka õues on kohustuslik, v.a. võistlejad, 

soojendajad, hooldemehed suuski-määrdeid testides. Torusall ega muu taoline ei ole maskina 

lubatud! Maskide olemasolu eest vastutavad klubid! 

• igal pool väljaspool võistlusrada järgitakse 2+2 reeglit 

• avalikke ruume osalejatele ei avata (kohvikud, määrdealad jne on suletud) 

• WC võistluskeskuses on avatud, enne ja pärast kasutamist on kätepesu kohustuslik. 

• võistlusnumbrid jagatakse kätte kontaktivabalt õues, selleks ettevalmistatud kohas. 

• korraldaja jootmist osalejatele ei korralda, iga klubi tagab ise jootjad ja jootmisvahendid, 

ka siin kehtib 2+2 reegel koos maskiga. Kaks fikseeritud jootmisala! Väljaspool jootmine 

keelatud 

• haigustunnustega ja haiged inimesed võistluskeskuses ei ole lubatud, korraldaja võib 

kontrollida võistluskeskuses olevate inimeste temperatuuri ning haiged inimesed keskusest 

eemaldada.  

Täpsemad juhised ESL kodulehel COVID-19  

 

14. kohtunikekogu  

amet  nimi  e-mail  telefoni nr  (zürii)  

1.  TD (esimees)  Jaak Mae jaak@tehvandi.ee  +3725072901 

2.  võistluse juhataja  Aare Eiche  aare.eiche.ae@gmail.com     +3725296194 

3. TD assistent Anti Saarepuu  anti.saarepuu@gmail.com   +3725271965 

15.juhendi 
koostaja: 

nimi  e-mail  telefoni nr  

Aare Eiche  aare.eiche.ae@gmail.com     +3725296194 
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