
                                                                              

võistluse nimi: 
Eesti Noorte Meistrivõistlused 2022 

22.01  SPRINT U16, U18  Vabatehnika 
23.01 Eraldistardist sõidud U16, U18 KL 

aeg ja koht: 22-23.Jaanuar 2022   Mammaste Terevisespordikeskus 

 

VÕISTLUSJUHEND 
 

1. korraldaja:         Spordiklubi SERVITI 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 
juhataja: 

Taavi Nagel taavinagel@gmail.com 5294373 

 võistluse 
sekretär: 

Piret Villako vipi0613@gmail.com  5167605 

 radade ülem: Arne Tilk arne.tilk@gmail.com 5172455 

 ajavõtu ülem: Vahur Leemets vahur@nelson.ee 56495439 

 ESL TD:  Germo Kalpus germo.kalpus@gmail.com  53325970  

     

3. programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1 sekretariaat 
22-23.01.2022 09.00-15.00 Mammaste Tervisespordikeskus  

2 korrus 
3.2 võistkondade 
esindajate koosolek 22-23.01.2022 10.40 

Mammaste Tervisespordikeskus  
2 korrus 

3.3 päevakava 22-23.01.2022 09.00 Sekretariaat avatud 

  09.00 Rajad avatud tutvumiseks 

 
22.01 2022 

22.01.2022 

11.00 

12.30 

Kvalifikatsiooni algus 
järjekord: N16; N18/  M16; M18 
Finaalid N16; N18  M16; M18 

 23.01.2022 11.00 Start N16; N18  M16; M18 

   

Autasustamine toimub stardi-finiši 
paigas orienteeruvalt 15 minutit peale 
viimast finaali /lõpetajat 
 

4. osalejad Eesti Meistrivõistlustel võivad osaleda kõik, kellel on läbitud 

tervisekontroll, tervislik seisund ja sportlik ettevalmistus lubab läbida oma 

vanuseklassi distantsi. Võistlejad osalevad omal riisikol (alaealiste 

võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või volitatud 

saatjad).  

Võistlejatel alates vanuseklassist MN18 peab olema kehtiv ESL litsents. 



                                                                              

Väljaspool ENoMV arvestust saavad sprindi kvalifikatsioonisõidus 

osaleda need 2003.a. sündinud sportlased, kes on esitanud EYOF-le 

kandideerimise avalduse.   

EMV võistlustel osalejatel on kohustuslik omada ESL poolt väljastatud 

litsentsi alates MN18 vanuseklassist. Noorematele vanuseklassidele on 

ESL litsentsi omamine soovituslik. Hooajal 2021/2022 ESL litsentsi 

maksumus on 15 EUR, mis tuleb tasuda 20.12.2021 ESLi arveldusarvele 

EE442200221002100473. Alates 21.12.2021 on 2021/22 võistlushooaja 

litsentsi maksumus 20 EUR.  

5. stardimaks EMV korraldajal on õigus kehtestada stardimaksud.   

Stardimaks (üks start) MN16/18 – 5€ .   

Stardimaksud tasuda: MTÜ Spordiklubi SERVITI  

A/a EE322200001120281232   Swedbank  

NB! Arve soovi korral palun teavitada eelnevalt: arne.tilk@gmail.com 

 
6. registreerimine Nimeline registreerimine teha hiljemalt 20.01.2022 kell 23:59 

Eelregistreerimine läbi ESLi online registreerimise vormi aadressil 

www.suusaliit.ee   

Kellel online regamine endale avatud ja varasemalt sportlased 

sisestatud, ei pea enam soovi saatma, vaid saab kohe valida sportlased. 

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 

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. 

7. autasustamine Autasustatakse  võistlusklassi kolme paremat vastavalt EMV 

üldjuhendile. Autasustamine toimub 15 min peale viimase võistleja 

lõpetamist kõigile vanuseklassidele koos 

8. rada ja 
suusastaadion 

22.01 Täpne sprindiring selgub hiljemalt kolmapäevaks (19.01.2022), siis 
lisatakse sprindiraja kaart ESL lehele. N16/18 1,1km; M16/18 1,3km 
 

http://www.suusaliit.ee/
mailto:registreerimine@suusaliit.ee
mailto:registreerumine@nelson.ee


                                                                              

23.01  Sõidetakse 2,5km pikkusel ringil! 
N16; N18 – 5km (2x 2,5km) / M16; M18 – 10km (4x 2,5km)  
 

Võistlusrada suletakse 5 minutit enne esimest starti ! 

Võistlusrada on võistluse ajal suletud kõikidele !!! 

* Peale eelsõite on võistlusrada avatud testimiseks ja soojendamiseks 

kuni esimese finaalsõiduni  

9. soojendus ja 
lõdvestus 

 Soojendus ja lõdvestusring asub Mammaste suusakeskuse taga asuval 

staadionil 

10. hoolderuumid Kolm kohta määrimiseks Suusakeskuse garaažis. Soovijatel võtta 

eelnevalt ühendust Taavi Nagel Tel. 5294373. Hoolduskohad väljas. 

Elektri väljavõtte kasutamine suusakeskuse ees. 

11. protestid Vastavalt EMV 2021/2022 üldjuhendile 

12. muu Juhtumid, mis pole reguleeritud EMV üldjuhendi või FIS 

võistlusmäärustega 2021/2022 lahendab vastavalt pädevusele 

korralduskomitee või kohtunikekogu (zürii) 

Kõigil EMV-l osalejatel tuleb arvestada võimaliku dopingukontrolliga. 

13. Covid-19 info  

14. kohtunikekogu 
(zürii) 

amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Germo Kalpus germo.kalpus@gmail.com  53325970  

2. võistl. juhataja Taavi Nagel taavinagel@gmail.com 5294373 

3.  Ajavõtt   Vahur Leemets vahur@nelson.ee 56495439 

     

15. juhendi koostaja nimi e-mail telefoni nr 

 Taavi Nagel taavinagel@gmail.com 5294373 

 


