
Viljandi Suusasari 2022

Korraldus ja kontaktinfo:
Võistluse korraldab MTÜ Sakala Suusaklubi.
Silver Koovit, tel 505 8607, e-mail silver@mykene.ee
Tulemusi  ja  infot  etappide  toimumise  kohta  näeb  Sakala  Suusaklubi  Facebooki  lehel:
https://www.facebook.com/sakala.suusaklubi/

Eesmärk:  
Suusasarja  eesmärgiks  on  populariseerida  suusatamisega  tegelemist  Viljandis.  Suusasari
julgustab kohalikke harrastajaid ja tervisesportlasi suusatama, ning on hea võimalus nädala keskel
treeningute  mitmekesistamiseks.  Sari  annab  ka  võimaluse  treenituse  kontrollimiseks  ning
võrdlusmomendi saamiseks teiste suusatajatega.

Aeg ja koht:
Võistlused peetakse selleks ettevalmistatud valgustatud suusarajal.
Võistluste start on avatud kell 18.00-19.00 
Starditakse  eraldistardist,  vabas  järjekorras  vähemalt  30  sekundiliste  vahedega  (olenemata
vanusegrupist). Startida võib maksimaalselt paaris.

Suusasari koosneb neljast etapist, mis toimuvad kolmapäeviti järgnevalt:

KUUPÄEV DISTANTS STARDIPAIK
1. 12.01.2022.a. ca 2,5 km   Vaba Holstre-Polli
2. 26.01.2022.a. ca 4 km   Klassika Huntaugu mägi
3. 09.02.2022.a. ca 1 km sprint Vaba Saarepeedi või Tääksi
4. 23.02.2022.a. ca 12 km ühisstart Vaba Viljandi rand

Korraldaja  jätab  endale  õiguse  lumeoludest  sõltuvalt  muuta  võistlustega  seotud  kuupäevi,
asukohta, distantside pikkuseid või neid ära jätta.
Info konkreetse etapi kohta avaldatakse hiljemalt päev enne etapi toimumist.

Osalejad: 
Viljandi  Suusasari  on  avatud  kõigile  suusaspordi  harrastajatele.  Oodatud  on  kõik
suusatamishuvilised.
 



Vanuseklassid:
Eraldi arvestust peetakse järgmistes vanuseklassides:

N12 (tüdrukud sünd 2010 ja hiljem) M12 (poisid sünd 2010 ja hiljem)
N16 (tüdrukud sünd 2006-2009) M16 (poisid sünd 2006-2009)
Naised (sünd 1982-2005) Mehed (sünd 1982-2005)
N40+ (sünd 1981 ja varem) M40+ (sünd 1981 ja varem)

Punktiarvestus:
Punktiarvestust peetakse vanuseklasside põhiselt järgmiselt: 

I koht 20p
II koht 15p
III koht  13p
4. koht 11p
5. koht 10p
6. koht 9p
7. koht  8p
Jne

Kokkuvõtliku  paremusjärjestuse  selgitamisel  läheb  arvesse  neljast  etapist  kolm  paremat
tulemust.
Võrdsete punktide korral  on võitja enim esikohti  saanud, selle võrdsuse korral  paremaid kohti
saavutanu ning selle võrdsuse korral viimasel etapil parema koha saavutanu.
Sprindis  läheb  arvesse  2  sõidu  aegade  summa,  seejuures  on  lubatud  startida  3  korral  vabalt
valitud ajal (18.00-19.00).
NB! Punkte antakse igal etapil vanuseklassi paremusjärjestuse alusel.

Registreerimine:
Registreerimine võistluspaigas vahetult enne starti. 
OSALEMINE ON KÕIGILE TASUTA!

Autasustamine:
Autasustatakse koondarvestuse iga vanuseklassi 3 paremat diplomi ja meenega. 
Autasustamine toimub vahetult peale viimase  etapi lõppu.
Loosiauhindade loosimisel osalevad kõik etapid  kaasa teinud suusatajad!
Iga etapi lõpus pakutakse sooja teed ja puuvilja.

Reeglid:
 Tulemuse  saamiseks  peab  osavõtja  stardist  kuni  finišijoone  ületamiseni  kandma

korraldajatelt saadud stardinumbrit, mis on seljas selgelt nähtava ja loetavana ning pole
muul kujul kinni kaetud.

 Kiiremale võistlejale PEAB raja küsimisel rada andma!
 Klassikatehnika etapil PEAB võistleja kasutama raja läbimiseks klassikalist suusatehnikat.
 Võistleja peab läbima võistlusraja täielikult!
 Võistleja peab arvestama, et ta võistleb omal riisikol.


