
VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND

1. VÕISTLUSTE TOIMUMISE AEG JA KOHT
Noortesarja etapid aastal 2022 toimuvad:
08.01.2022 Eesti freestyle noortesarja I etapp,  Kiviõli, Ida-Virumaa
22.01.2022 Eesti freestyle noortesarja II etapp, Kuutsemägi
06.02.2022 Eesti freestyle noortesarja III etapp, Valgehobusemäe, Järvamaa (NB! krossietapp!)
13.02.2022 Eesti freestyle noortesarja IV etapp, Nõmme Lumepark, Tallinn

Palume kindlasti jälgida võistluskalendrit Eesti Suusaliidu kodulehel, kuna sõltuvalt muutlikest
ilmastikutingimustest võivad kuupäevad ja toimumiskohad muutuda!

2. VÕISTLUSALAD NING VÕISTLUSKLASSID

Võisteldakse kahel alal:
LUMELAUASPORT (pargisõit) ja FREESTYLE-SUUSATAMINE (pargisõit), v.a. III etapp
Valgehobusemäel, mis toimub krossirajal.

3. VÕISTLUSKLASSID

Noortesarja võistlusklassid jagunevad (nii lauas kui suusas eraldi):
- kuni 10 aastased poisid (M mudilased)
- 11-14 aastased poisid (M lapsed)
- 15-17 juuniorid (M juuniorid)
- kuni 10 aastased tütarlapsed (N mudilased)
- 11-14 aastased tütarlapsed (N lapsed)
- 15-17 aastased tütarlapsed (N juuniorid)

Igaüks saab võistelda ainult ühes võistlusklassis. Võistleja peab terve hooaja vältel võistlema nii
noortesarjas kui EMV-del ühes ja samas kindlas võistlusklassis, see on osaleja enda vastutada
ja meeles pidada!
Juhul kui võistleja ei pea antud reeglist kinni, tehakse talle hoiatus ja paigutatakse
lõpparvestuses sünnikuupäeva järgi õigesse vanuseklassi.
Võistleja tohib hooaja jooksul esindada ainult ühtainsat kindlat klubi, mis märgitakse ka
võistlusprotokolli. Klubi lahtrisse ei saa ega tohi märkida mitut klubi!

4. REGISTREERIMINE

Noortesarja on võistlema oodatud kõik 8-17 aastased lapsed ja noored. Võistlustele saab
registreerida ainult kohapeal. Registreerumine avatakse kaks tundi enne võistluse toimumist.



5. AJAKAVA

Kõikide võistluste ajakavad on vastava võistluse toimumist leitavad Eesti Suusaliidu
võistluskalendrist vastava võistluse alt.

6. OSAVÕTUTASU

Võistlustest osavõtt on tasuline, sümboolseks osalustasuks on kõigile osalejatele kehtestatud 7
eurot, mis tasutakse kohapeal registreerumisel ja sularahas. Kõikidel osalejatel peab olema
kehtiv mäepilet!

7. TURVALISUS

Kiivri ja võistlusnumbri kandmine on kohustuslik nii treeningutel kui võistlussõitude ajal. Kiivrita
ning numbrita kedagi rajale ei lubata. Reegli eiramisel võistleja diskvalifitseeritakse.
Võistlusnumbri väljastab korraldaja kohapeal, võistlusnumber kuulub tagastamisele. Numbri
kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda numbritasu 20 eurot.
NB! Korraldajad EI VASTUTA võimalike vigastuste tekkimise eest noortesarja võistlustel.
Osalemine toimub täielikult iga osaleja endi vastutusel ning lapsevanemate loal. Palun hinda
oma sõiduoskust, enne kui otsustad oma oskused proovile panna. Kui laps on spordialast väga
huvitatud ja plaanib sellega tegeleda terve talve jooksul, soovitame sõlmida vastava kokkuleppe
kindlustusseltsiga, kes vajadusel tervisekulud katab.

8. VÕISTLUSE SÜSTEEM

Alates käesolevast hooajast ei kuulu noortesari enam EMV arvestusse. See tähendab, et tegu
on kahe eraldi võistlusega ja Eesti noorte meistrid pargisõidus selgitatakse välja ametlikel Eesti
Meistrivõistlustel. EMV toimumisaeg ja -koht on leitav Eesti Suusaliidu võistluskalendrist.
Eesti freestyle noortesarjas selgitatakse välja noortesarja meistrid, kes selguvad võistluse
viimasel etapil, kus toimub ka üldvõitjate autasustamine.
Eesti freestyle noortesarjas on eraldi punktiarvetus ning uuenenud punktitabel
(hindamissüsteem), mis on lisatud käesoleva juhendi lõppu.
Eesti freestyle noortesarja igal etapil antakse punkte võistlusraja läbimise eest. Olenevalt
etapist, on rajad erinevate raskusastmetega.
Võistleja võib ise valida, millistel obstaaklitel või hüpetel ta sooritusi ette näitab, kohustuslikke
obstaakleid ei ole.
Arvesse läheb kahe laskumise parim tulemus ehk suurim punktide arv. Sooritusi hindavad igal
etapil kaks kohtunikku (suusatajatel ja lauduritel on erinevad kohtunikud).
Laskumisi hinnatakse sajapalliskaalal (v.a. krossietapp, kus loeb lõppaeg).
Hinnatakse raja läbimisel sooritatud trikkide raskust, stiili ja sujuvust eraldi igal obstaaklil ja
hüppel. Lisaks hinnatakse kogu sõitu üldmulje alusel, võttes arvesse trikkide ja sõidustiili
varieeruvust ja linkimist.



Lõpliku punktiarvestuse (noortesarja punktide lõpparvestus) tulemuste selgumiseks liidetakse
kokku iga osaleja kõikide etappide kohtade eest saadud punktid, millest moodustub punktide
lõplik üldsumma.
Juhul kui mitmel võistlejal on lõpparvestuses punkte sama palju, saab määravaks viimase etapi
tulemus/osalus.
Noortesarja III etapp, kross Valgehobusemäel: kvalifikatsioone pole, igal lapsel 2 sõitu, loeb
parim lõppaeg.
Turvalisuse tagamiseks ja harjutamise eesmärgil lähevad lapsed rajale ükshaaval.
Lõplikus punktiarvestuses lähevad arvesse vaid iga osaleja 3 parima etapi tulemused.
Kuna sarjas on kokku 4 ametlikku osavõistlust, võimaldab see osalejatel vajadusel mõne
võistluse vahele jätta, ent pürgida siiski meistritiitlile.

9. AUTASUSTAMINE

Võistlustel kohapeal autasustatakse iga etapi kõigi vanuseklasside esikolmikuid sümboolsete
meenetega.
Eesti freestyle noortesarja etappide koondtulemusena selguvad sarja viimasel etapil 2022
noortesarja meistrid lumelauaspordi ja freestylesuusatamise pargisõidus.
Iga vanuseklassi 1.-3. koht autasustatakse Eesti freestyle noortesarja medaliga.

10. VÕISTLUSTE KORRALDUS

Noortesarja korraldab Eesti Suusaliit koostöös lumelauaspordi ja freestylesuusatamise
alakomiteesse kuuluvate klubidega, kaasates koostööpartneriteks mäekeskuseid ja nende
esindajaid.
Kontaktisik: Maria Poopuu, tel +372 566 522 41 , maria@suusaliit.ee

mailto:maria@suusaliit.ee
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