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Alexela noorte suusasari 2021-2022 
                                     

 

Ü L D J U H E N D 

 

 

1. EESMÄRK 

1.1. Tõsta suusatamise populaarsust noorte hulgas; 

1.2. Tõmmata enam tähelepanu noorte suusatamisele; 

1.3. Korraldada kogu hooaega läbiv võistlussari noortele; 

1.4. Tuua suusatamisse vaatemängulisust; 

1.5. Laiendada võistluskeskuste geograafiat; 

1.6. Tuua juurde uusi treeningkeskusi ja otsida (avastada) noori talente, kes sooviksid 

esindada Eestit rahvuskoondise tasemel.  

 

2. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE 

2.1. Võistluste etappide läbiviijaks on ESL koostöös ESL murdmaasuusatamise alakomitee 

poolt kinnitatud ESL klubi või organisatsiooniga (edaspidi korraldaja) 

2.2. Igale etapile kinnitatakse TD Eesti Suusaliidu murdmaa alakomitee poolt. 

2.3. Igal etapil moodustab korraldaja žürii – TD (žürii esimees), võistluste juhataja ning 

etapi korraldaja poolt võistlusjuhendiga määratud inimene; 

2.4. Võistluste ametlik nimetus on:  

“ALEXELA NOORTE SUUSASARI”; 

2.5. ESL sõlmib iga etapi korraldajaga lepingu, kus sätestatakse täpsemalt poolte 

kohustused, õigused, vastutus ning erikokkulepped; 

2.6. Võistluste läbiviimise kulude jaotumine ja katmise kord fikseeritakse ESL-i ja 

korraldaja vahelises lepingus. 

 

3. LÄBIVIIMISE TINGIMUSED 

3.1. Võistlused viiakse läbi vastavalt ESL murdmaasuusatamise kehtivatele 

võistlusmäärustele; 

3.2. Võistlustel on ajavõtt korraldatud elektrooniliselt.  

3.3. Esialgsed võistlustulemused on kättesaadavad samal päeval ESL veebilehel; 

3.4. Võistluspaigas on tagatud ESL-i poolt tarnitavate reklaamide paigaldamiseks tehnilised 

tingimused stardi- ja lõpukoridoris; 

3.5. Osalejal on lubatud võistlusriietel kanda reklaame (toetajate logosid jms) mahus, mis 

on kuni kaks korda suurem võrreldes FIS vastavates reeglites kehtestatuga. Muudes 

tingimustes peavad reklaampinnad vastama FIS-i reeglitele; 

3.6. Võistluse korraldajal on õigus sõlmida lepinguid lähtudes võistluste parema 

läbiviimise, suusaspordi propageerimise ja materiaalse kindlustamise eesmärkidest, 

eelnevalt kooskõlastades need ESL-iga. 

3.7. Võistluste ära jätmise puuduvate lumeolude tõttu kalendris märgitud paigas ja ajal 

otsustab võistluse žürii 5 päeva enne võistluste toimumist. Võistluse üleviimisest teise 

kohta teavitab ESL avalikkust hiljemalt kolm päeva ette. Ekstreemsete olukordade 

puhul on võistluse žüriil võimalik igal ajal võistluse starte edasi lükata või võistlus ära 

jätta. 
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4. OSAVÕTJAD 

4.1. Osaleda võivad kõik oma vanusele vastavas vanuseklassis, treenituse tase ja tervislik 

seisund peab lubama osaleda võistlustel kavas olevatel distantsidel; 

4.2. Võistlustele registreerija võtab endale vastutuse p.4.1 ja p.5.1 toodud tingimuste 

täitmise eest; 

4.3. Vanuseklassid võistlustel: tüdrukud (N11-N23), poisid (M11-M23) 

N23 M23 sündinud 1999 - 2001 

N20 M20 sündinud 2002 - 2003 

N18 M18 sündinud 2004 - 2005 

N16 M16 sündinud 2006 - 2007 

N14 M14 sündinud 2008 

N13 M13 sündinud 2009 

N12 M12 sündinud 2010 

N11 M11 sündinud 2011 ja hiljem  

 

5. REGISTREERIMINE  

5.1. Nimeline registreerimine etapiks teha hiljemalt kaks päeva enne võistluse toimumist.  

Anonüümseid registreerimisi (s.o. ilma esindaja andmeteta) ei arvestata; 

5.2. Eelregistreerimine läbi ESLi online registreerimise vormi aadressil www.suusaliit.ee  

Online registreerimise avamiseks palume saata sellekohane soov 

registreerimine@suusaliit.ee märkides ära treeneri nime, isikukoodi, kontakttelefoni, 

e–maili ja klubi/kooli nime.  

5.3. Loosimine teostatakse arvutiga ja saadetakse etapi korraldajale võistlusele eelneval 

päeval kella 10.00-ks. Stardiprotokollid avaldatakse ESL-i veebilehel vastava võistluse 

info juures hiljemalt 18h enne võistluse starti. 

5.4. Stardijärjekorra moodustamisel arvestatakse sarja hetkeseisu, esimese etapi 

stardijärjekorra moodustamisel arvestatakse eelmise hooaja kokkuvõtet. 

5.5. 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. 

 

6. TOETUSFOND 

Iga osaleja eest tuleb tasuda 1 euro iga osalemiskorra eest, millest moodustub 

võistlusklasside NM18 ja NM20 toetusfond, mis antakse hooaja lõppedes nende 

vanuserühmade kolmele parimale suhtega 50:30:20 %. Maksed toetusfondi tasutakse arve 

alusel, mille ESL väljastab peale viimasele etapile registreerumist ja kantakse üle osalejate 

poolt Eesti Suusaliidu kontole EE442200221002100473. Selgitusse „Alexela noortesarja 

toetusfond“. 

 

7. PROGRAMM 

7.1 Reeglina võistluste algus vabatehnikas kell 10.30, klassikas kell 11.00 (Sprindivõistlus 

kell 10.00), kui korraldajate juhendis või žürii otsusega pole ettenähtud teisiti; 

7.2 Iga võistleja võib startida AINULT oma vanuseklassis, kui see on kavas (hiljem kui 

2011.a. sündinud stardivad N11 või M11 vanuseklassis); 

7.3 Igal etapil on  võimalusel kohal Suusabuss; 

 

 

 

http://www.suusaliit.ee/
mailto:registreerimine@suusaliit.ee
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8. TULEMUSTE ARVESTAMINE, AVALDAMINE JA PROTESTID 

8.1. Ajavõttu, tulemuste arvestamist ja punktiarvestust teostab ESL-i poolt määratud isik 

või organisatsioon; 

8.2. Esialgsed tulemused avaldatakse koheselt peale iga vanuseklassi finišeerimist ja 

pannakse tutvumiseks infotahvlile; 

8.3. Punkte saavad kõik osavõtjad (vt. punktitabel lisa 2); 

8.4. Igal sportlasel läheb hooaja koondarvestusse 4 parima etapi tulemused.   

8.5. Punktide võrdsuse korral saab määravaks enim esikohti saanud, selle võrdsuse korral 

paremaid kohti saavutanud ning selle võrdsuse korral viimasel etapil parema koha 

saavutanud võistleja;  

8.6. Koondarvestuse parimate väljakuulutamiseks peab toimuma vähemalt 4 etappi. 

8.7. Protestide esitamine toimub vastavalt ESL kehtivatele võistlusmäärustele; 

 

9. AUTASUSTAMINE 

9.1. Igal etapil autasustatakse spetsiaalse suusasarja medaliga igas vanuseklassis viite (5) 

paremat (v.a NM20 ja NM23 – kolme (3) paremat); 

9.2. Etappide korraldajad võivad lisaks välja panna eriauhindu (kui auhinnad ei häiri 

suhteid sarja sponsoritega); 

9.3. Iga etapi autasustamine algab 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist 

võistluspaigas. 

9.4. Suusasarja kokkuvõttes autasustatakse iga vanuseklassi paremaid karikatega – igas 

vanuseklassis viite (5) paremat, vanuseklassides NM20 ja NM23 kolme (3) paremat; 

9.5. Suusasarja kokkuvõttes kolme (3) paremat võistlusklassides NM18 ja NM20 

premeeritakse treeningstipendiumiga, mille summa saadakse stardimaksude 

laekumisest. Treeningstipendium kantakse sportlase poolt esindatavale klubile peale 

paremusjärjestuse väljaselgitamist. 

 

Lisad: etappide toimumise ajad, kohad ja vanuseklassid ja andmed korraldajate ja teiste 

osapoolte kohta, punktiarvestuse tabel. 

 

LISA 1 

1.1. Alexela Noorte Suusasarja võistluskalender. Kalendris võib tulla muudatusi seoses 

Covid-19 piirangutega. 

 

Etapp Kuupäev Koht Sõiduviis N11 N12 N13 N14 N16 N18 N20 N23 

I 18.12.2021 Haanja Vaba 1 1 2 2 3 5 5 5 

II 08.01.2022 Valgehobusemäe KL sprint sprint * 

III 05.02.2022 Otepää KL eraldi 1 1 2 2 3 5 5 5 

IV 27.02.2022 Tamsalu Vaba suusakross ** 

V 26.03.2022 Alutaguse ÜS vaba 3 3 5 5 10 15 15 15 

 

                      

  

 

Etapp Kuupäev Koht Sõiduviis M11 M12 M13 M14 M16 M18 M20 M23 

I 18.12.2021 Haanja Vaba 1 1 2 2 5 10 10 10 

II 08.01.2022 Valgehobusemäe KL sprint sprint * 

III 05.02.2022 Otepää KL eraldi 2 2 3 3 5 10 10 10 

IV 27.02.2022 Tamsalu Vaba suusakross ** 

V 26.03.2022 Alutaguse ÜS vaba 5 5 10 10 15 20 20 20 
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* SPRINT – alates vanuseklassist U16 sõidetakse sprindi täisprogramm, mis tähendab, et 

eelsõidu 15 (3x5) paremat sõidavad poolfinaalid ja finaali (igast sõidust 1 parim, 3 paremat 

aegadega). Distantsi pikkused on neidudele kuni 1000m ja noormeestele kuni 1200m.  

 

** SUUSAKROSS on individuaalne vabatehnikavõistlus, kus raja pikkus on 600m - 1km 

võistlusklassidel NM11-14 ja 1km -1,6km võistlusklassidel NM16-23. Suusakross sisaldab 

murdmaasuusatamise, mäesuusatamise ja muid mängulisi elemente. Võistlusrajal tuleb 

võistlejal läbida erinevaid suusavalitsemise oskusi nõudvaid rajalõike kasutades selleks 

erinevaid pöörde-, laskumise- ja tõusutehnikaid. Rajal võib esineda hüppeid ja muid raja 

ebatasasusi. Suusakrossis kiivri kandmise soovituslikkus või kohustuslikkus määratakse 
vastava etapi juhendiga.  
Suusakrossi finaalsõitude formaat selgub võistluse juhendiga. 

 

1.2 Sarja korraldaja: 

EESTI SUUSALIIT 

Ave Nurk 

Murdmaasuusatamise alajuht 

Tel: 5156160 

Sõjakooli 10 11316 Tallinn 

e-post: ave@suusaliit.ee 

 

1.3 Etappide korralduspaigad ja korraldajad: 

I etapp: 18.12.2021  Haanja   Haanja Puhke- ja Spordikeskus 

II etapp:  08.01.2022  Valgehobusemäe Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus  

III etapp:  05.02.2022  Otepää   Karupesa Team 

IV etapp:  27.02.2022  Tamsalu  Tapa valla Spordikeskus  

V etapp:  26.03.2022  Alutaguse  Alutaguse Suusaklubi 

 

 

LISA 2 

Alexela Noorte Suusasarja punktitabel 

 
KOHT   PUNKTE   KOHT   PUNKTE 

1. koht  100 punkti   16. koht   16 punkti 

2. koht  80 punkti   17. koht   14 punkti 

3. koht   70 punkti  18. koht  13 punkti 

4. koht   60 punkti  19. koht   12 punkti 

5. koht   50 punkti  20. koht   11 punkti 

6. koht   45 punkti  21. koht   10 punkti 

7. koht   40 punkti  22. koht  9 punkti 

8. koht   36 punkti  23. koht   8 punkti 

9. koht   32 punkti  24. koht  7 punkti 

10. koht   29 punkti   25. koht  6 punkti 

11. koht   26 punkti  26. koht   5 punkti 

12. koht  24 punkti   27. koht   4 punkti 

13. koht   22 punkti   28. koht   3 punkti 

14. koht   20 punkti  29. koht   2 punkti 

15. koht   18 punkti  30. koht jne  1 punkt 

mailto:ave@suusaliit.ee

