13. Eestimaa talimängud
Suusahüpped
Juhend ja võistlusinfo
Aeg: 04. märts 2017.a
Koht: Apteekrimägi, Otepää vald
K 40 hüppemägi, halbade lumeolude korral võisteldakse K25 hüppemäel.
Ajakava
10:00 – 10.45 Avatud treening suusahüpetes
11.00
Suusahüpete esimene arvesse minev hüppevoor
Peale esimese vooru lõppu järgneb kohe teine hüppevoor.
Orienteeruvalt 15 minutit pärast võistluse lõppu parimate autasustamine.
Osavõtjad
Maakondade võistkonnad moodustatakse antud maakonna territooriumil elavatest,
töötavatest, õppivatest või maakonnas registreeritud spordiklubide sportlastest.
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlemiseks peab omama piisavalt ettevalmistust, mida kinnitab võistleja või treener oma allkirjaga
registreerimisel. Võistlejad on kohustatud kandma kiivrit.
Vanuseklassid
Naised
M16
2001 ja hiljem sündinud
Vabaklass
1983 - 2000
Veteranid
1982 ja varem sündinud
Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
Maakondade paremusjärjestus selgub 4 parema tulemuse kohapunktide liitmise tulemusena,
kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4.koht - 18 p, 5.koht - 17 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Registreerimine
Eestimaa talimängudele registreerimine ja toitlustamise tellimine toimub veebipõhiselt aadressil
http://www.joud.ee/est/g161/ . Maakondade registreerimismoodulis avaneb kavas olevate
spordialade loetelu, sh suusahüpped. Registreerimise ja toitlustamise tellimise tähtaeg on
21.veebruar 2017.a. Soovitatav on registreerimine teha oma maakonna spordiliidu esindaja kaudu.
Toitlustamine
Toitlustamist on võimalik tellida Otepää Gümnaasiumi sööklas järgmistel aegadel ja hinnaga:
4.03
8.00 - 9.30 hommikusöök
3€
4.03
13.00 - 15.00 lõunasöök
4€
4.03
17.00 - 18.00 õhtusöök
4€
Otepää Gümnaasiumi söökla - (Dussmann Eesti)
Kontaktisik: Ursula Juhkam, tel 56287339, e-post otepaa@dussmann.ee
Täpsem info toitlustamise kohtade ja toidukordade (H,L,Õ) kohta on registreerimismoodulis.
Toitlustamise tellimisel tuleb arvuliselt ära märkida toitlustamise koht ja toidukordade arv päevade
lõikes. Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
Osavõtumaks
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast
osavõtumaksust, milline on 8.- eurot iga osavõtja kohta. Osavõtumaks üle kanda arve alusel vastavalt
maksetähtajale.
Autasustamine
Kõikide võistlusklasside kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga. Võistkondliku
paremusjärjestuse kolme paremat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga.
Võistluste korraldamine ja juhtimine
Võistlusi korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Valgamaa Spordiliidu ja Eesti Suusaliiduga
Peakohtunik:
Peasekretär:

Silver Eljand, tel 5534172
Urve Loit, tel 5148705, e-mail urve.loit@gmail.com
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