
20. VÕRU ROLLERI JUHEND
8. august 2021 HAANJA PUHKE- JA SPORDIKESKUSES

ÜHISSTARTIDEST KLASSIKADISTANTSID / vabatehnika NM12 vanuseklassile

Rullsuusatamise võistlus Võru Roller sündis aastal 2000 Võrumaa mehe Raul Olle saavutatud
Vasaloppet'i võidu laineharjal. Idee autoriteks olid toonane Võru abilinnapea Margus Kupp ja Raul
Olle ise. Mõtet toetas kohe Eesti meeste suusakoondise treener Mati Alaver ning tänu temale ongi
igal aastal meie tippsuusatajad Võru kesklinnas rahva ette astunud. Võistlus toimus aastatel
2000-2007 Võru kesklinna tänavatel marsruudil Vabaduse-Jüri-Tartu-Lembitu ning finišiga Vabaduse
platsil. Pärast seda on Võru Roller toimunud väga erinevates Võru linna hea teekattega paikades,
Kubija terviserajal, Kooli tänaval, Kubijal, Männiku tänaval. Mõned aastad on ka toimumine vahele
jäänud. Aastatel 2019 ja 2020 toimus taas linnatänavatel ning sel aastal aga värskel Haanja Puhke-
ja Spordikeskuse rollerirajal. Kaasatud on nii naised kui noored. Aastast 2018 on Võru Roller liitunud
EVIKO SUUSARULLI sarjaga.

PÄEVAKAVA
10:00 avatakse võistluskeskus Haanja Puhke ja Spordikeskuse lasketiiru majas
10:00 avatakse võistlustrass soojenduseks ja rajaga tutvumiseks. Ringi pikkus 2 km
11:55 suletakse võistlustrass soojendusteks. Soojendust saab edaspidi teha Haanja-Kurgjärve
kergliiklusteel
12:00   Algavad stardid

Stardigrupid, distantsid (Haanja uhiuue rolleriringi pikkus on 2 km):
12:00 N14 - 2 ringi

N16 - 2 ringi

12:30  M12 - 1 ring (VABATEHNIKA)
N12 - 1 ring (VABATEHNIKA)

12:50  M14 - 2 ringi
M16 - 3 ringi

13:30  Naised - 3 ringi
N20 - 3 ringi
N35+ - 3 ringi

14:00 Mehed - 5 ringi
M20 - 5 ringi
M45+ - 5 ringi



TÄPNE VÕISTLUSPÄEVA AJAKAVA ILMUB Suusaliidu kalendris ja Võrumaa Spordiliidu kodulehel
reedel, 6. augustil pärast eelregistreerimise lõppu.

RULLSUUSATAMISEKS ON KIIVER  KOHUSTUSLIK ning prillid soovituslikud!

REGISTREERIMINE EVIKO suusasarja vormil www.emajoesuusaklubi.ee
Nimeline eelregistreerimine kuni 6. august 2021 kell 20:00
Eelregistreerimine toimub www.emajoesuusaklubi.ee kodulehel oleva ankeedi kaudu.
Võistluspäeval kohapeal registreerijate arv on piiratud!

Vanuseklassid:
N12 (2010-2011), M12 (2010-2011), N14 (2008-2009), M14 (2008-2009), N16 (2006-2007), M16
(2006-2007), N20 (2002-2005), N (1987-2001), M20 (2002-2005), M (1977-2001), N35+ (1986 ja
varem) ja M45+ (1976 ja varem). Noorematel kui 2010.a. sündinud osalejatel on vajalik esitada
treeneri kirjalik soovitus.

Nõuded varustusele

KLASSIKALISES TEHNIKAS sõidetakse korraldaja poolt antavate Elpex Wasa 610
rullsuuskadega, mis jagatakse vahetult enne starti. Soojendussõitudeks tuleb kasutada
isiklikke rullsuuski.

VABATEHNIKAS sõidetakse korraldaja poolt antavate Start rullsuuskadega, mis jagatakse
vahetule enne starti. Soojendussõitudeks tuleb kasutada isiklikke rullsuuski.

Korraldaja poolt antavate rullsuuskade ettevalmistamiseks palume registreerimisvormil märkida
suusasideme tüüp.

Osavõtutasud
Etapi osavõtutasu suurus: - sünniaastad 2002 ja hiljem eelregistreerides 10€ (peale
eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 20€) - sünniaastad 2001 ja varem eelregistreerides 20€
(peale eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 35€) Osavõtutasu tasuda ülekandega MTÜ
Emajõe Suusaklubi arveldusarvele Swedbankis EE362200221076472263 (selgituseks märkida
EVIKO Suusarull, etapi number, osaleja nimi) või võistluspäeva hommikul numbrite väljastamisel
sularahas. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Osavõtutasu sisaldab: tähistatud rada,
stardinumbrit, ajavõttu, tulemust protokollides, vajadusel esmaabi võistluste toimumise ajal.

Ohutus
Osalejad peavad rajal viibimise vältel kandma kiivrit. Kiivrita osalejate tulemus tühistatakse. Kiivri ja
prillideta osalejaid starti ei lubata. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitsmeid. Osalejatel tuleb olla
ettevaatlik. Kõik ringiga mahajääjad ja selgelt aeglasemad suusatajad on kohustatud tagantpoolt
tulijatele teed andma, liikudes raja parempoolsesse äärde. Taganttulijatel on mõistlik anda enne
eespool liikuvast suusatajast möödumist endast hõikega märku. Osalejatelt eeldatakse võistlusel
teistega arvestamist. Vältida tuleb ohtlikke manöövreid, sõitjaid ohtu seadvat tõuklemist ja trügimist.
Sõites tuleb arvesse võtta oma varustuse eripära, tehnilisi sõiduoskusi ning enda ja teiste ohutust.

Osaleja vastutus
Osaleja vastutus EVIKO Suusarulli võistlustel võivad osaleda kõik, kelle tervislik seisund ja sportlik
ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi distantsi. Soovitatav on omada õnnetusjuhtumi ja/või
tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara
purunemise või kadumise eest. Registreerimisega kinnitab osaleja, et: - on tutvunud käesoleva
võistlusjuhendiga; - järgib COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud Vabariigi Valitsuse
korraldusi ja Terviseameti soovitusi - temal ja temaga kaasas olevatel taustajõududel ei ole

http://www.tartusuusaklubi.ee
http://www.tartusuusaklubi.ee


haigusnähtusid - osaleb võistlusel omal vastutusel (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust
nende vanemad või volitatud saatjad).

Info ja tulemused:
VÕRU ROLLERI  info http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=131 ja Facebookis.
Sarja info: www.emajoesuusaklubi.ee ja EVIKO Suusarulli FB lehelt. Etapi esialgsed tulemused
avaldatakse jooksvalt finišipaigas. Pretensioonid esitada sekretariaati hiljemalt 15 minutit peale
esialgsete tulemuste avaldamist.

Autasustamine
Etappide vanuseklasside võitjaid autasustatakse esemelise auhinnaga, noorte vanuseklasside viiele
paremale antakse üle diplomid ja toetajate kingitused. Lisaks Võru Rolleri autasud.

Lisainfo
Kõik juhendis käsitlemata teemad lahendatakse korraldaja poolt. Korraldajad juhinduvad
esmajärjekorras võistluse juhendist, kuid võib läbi viia jooksvaid muudatusi, kui need on õigustatud
võistluse paremaks ja ohutumaks läbiviimiseks.

Võru Rolleri korraldusmeeskond:
Merike Õun: Võstluse peakorraldaja 5165720 merike.oun@gmail.com
Asko Saarepuu: Võistluse peakohtunik 56623724
Mario Oha: Võistluste radade ülem 53306393
Timo Õun: ajavõtu ülem 53484196

Võistluse žürii:
Anti Saarepuu
Asko Saarepuu
Mario Oha
Kristjan Külm

Sarja korraldaja: MTÜ Emajõe Suusaklubi
Kristjan Külm 55 522 426
Andres Nurk 51 46 181
Ave Nurk 51 56 160
EVIKO Suusarulli meiliaadress: suusarull@emajoesuusaklubi.ee

Etapi korraldajad: Võrumaa Spordiliit, Võru Suusaklubi, Haanja Puhke- ja Spordikeskus,
Eviko Suusarulli toimkond
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