13. Eestimaa talimängud murdmaasuusatamine
Teatesõidud ja individuaalsõidud

Võistluse nimi:

3-4. märtsil 2017 Tehvandi laskesuusastaadionil

Aeg ja koht:

VÕISTLUSJUHEND
1. korraldaja:

2. korralduskomitee:

Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Valgamaa Spordiliidu ja Oti Spordiklubi
amet

nimi

võistluse
peakohtunik

Ants Orasson

võistluse
peasekretär:
võistluse
sekretär:
ajavõtu ülem:
3.programm
3.1. sekretariaat

kuupäev

E-mail

telefoni nr

magnar15@hot.ee

5094421

Merike Õun

merike.oun@gmail.com

5165720

Silva Hinnobert

silva.hinnobert@mail.ee

58115157

Timo Õun

timo.oun@gmail.com

53484196

kellaaeg

03.03.2017

13:00 – 19:30

04.03.2017

09:00 – 19:00

seletus, toimumiskoht
Tehvandi Suusastaadioni laskesuusatamise
majas stardinumbrite väljastamine, korraldus,
tulemused
Tehvandi Suusastaadioni laskesuusatamise
majas stardinumbrite väljastamine, korraldus,
tulemused

3.2 võistluskava

16:00-18:00

Nimelised registreerumised KOV ja
maakondlike spordiliitude esindajate poolt
läbi EMSL Jõud registreerimiskeskkonna
http://www.joud.ee/est/g161/ spordiala
registreerimislehtedel
Teatesuusatamise nimeline registreerimine
koos teatevahetustega.
Individuaaldistantside muudatustest
teavitamine
Ametlik treening 2, 2,5, 3,3 km VABA

13:00-14:45

Stardinumbrite väljastamine laskesuusatamise
majas

Teisipäev

21.02.2017

Kell 23.59

Neljapäev

02.03.2017

Kuni kell 16:00

Reede
03.03.2017

teatevõistlused

15:45-18:30
19:00-21:00
Laupäev 04.03.2017
individuaaldistantsid

09:00-10:30
11:00 -

N14 (2003 ja hiljem s)
3 x 2 km V
N16 (2001 – 2002)
3 x 2,5 km V
N18 (1999 – 2000)
3 x 2,5 km V
N35 (1982 ja varem s)
3 x 2,5 km V
N (1983 – 1998)
3 x 2,5 km V
M14 (2003 ja hiljem s)
3 x 2,5 km V
M16 (2001 – 2002)
3 x 2,5 km V
M18 (1999 – 2000)
3 x 2,5 km V
M (1978 – 1998)
3 x 3,3 km V
M40 (1977 – varem s)
3 x3,3 km V
Autasustamine suusastaadionil jooksvalt
võistluse lõpetanud vanuseklasside kaupa
Ametlik treening 2, 2,5, 3, 3,3 km V rada
Stardinumbrite väljastamine laskesuusatamise
kohtunike majas
N14 (2003 ja hiljem s) 2 km
M14 (2003 ja hiljem s) 3 km

Stardiajad selguvad 27.02.2017
Sõltuvalt lumeoludest
võistardijärjekorras toimuda muudatusi.

N16 (2001 – 2002)

3 km

N35 (1973 – 1982)

3 km

N45 (1972 – 1963)

3 km

N55 (1962 ja varem s) 3 km
(1978 – 1998)

10 km (3 x 3,3)

M18 (1999 – 2000)

10 km (3 x 3,3)

M40 (1968 – 1977)

10 km (3 x 3,3)

M50 (1967 – 1958)

5 km (2 x 2,5)

M
Täpne stardiprotokoll reede, 3. märtsi
õhtul http://www.joud.ee/est/g180/ ja 13.
Eestimaa Talimängude Facebookis
https://www.facebook.com/Eestimaatali
mangud/

M60 (1957 ja varem s) 5 km (2 x 2,5)
Starditakse eraldistardist
20 sekundilise stardiintervalliga

N18 (1999 – 2000)

5 km (2 x 2,5)

(1983 – 1998)

5 km (2 x 2,5)

M16 (2001 – 2002)

5 km (2 x 2,5)

N

Autasustamine
suusastaadionil
jooksvalt
lõpetanud vanuseklasside järgi
Võistlustel võivad osaleda 13. Eestimaa talimängude üldjuhendi punktile IV. 2.7.vastavad sportlased, kes on eelregistreerunud võistlustele läbi oma
maakondliku spordiliidu või kohaliku omavalitsuse ning tasunud stardimaksu,
kelle tervislik seisnud ja sportlik ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi
distantsi. Võistlejad osalevad omal riisikol (alaealiste võistlejate eest kannavad
vastutust nende vanemad või volitatud saatjad).
11:30-17:40

4. osalejad

5. Tulemused

Jooksvad tulemused kajastatakse LIVE-na EMSL Jõud talimängude veebis
http://www.joud.ee/est/g180/ ja 13. Eestimaa Talimängude Facebookis
https://www.facebook.com/Eestimaatalimangud/ ning infotahvlil suusastaadionil.

6. rada ja
suusastaadion

Võisteldakse 2, 2,5, 3 ja 3,3 km rajal. Rajaskeemid on paigutatakse staadioni
infotahvlitele.

7. soojendus ja
lõdvestus

Võistlusrada on suletud võistluspäevadel 5 min enne esimest starti kuni võistluste
lõpuni soojendus- ja lõdvestussõitudeks. Võistlusväliseid sõite saab teha vastavalt

tähistatud rajal (kui pole märgitud teisiti)
8. hoolderuumid

Hoolderuumid saab tellida administraator@tehvandi.ee (20€ päev)

9.protestid

Esitatakse vastavalt Eestimaa Talimängude üldjuhendile. Protesti hind 50 € mis
protesti rahuldamise korral tagastatakse. Protesti esitamise aeg on kuni 15
minutit pärast vanuseklassi viimase võistleja finišeerimist. Juhtumid mis pole
reguleeritud Eesti talimängude üldjuhendi või kehtivate Rahvusvahelise
Suusaliidu võistlusmäärustega. lahendab vastavalt pädevusele kohtunikekogu
(žürii)
WC-d asuvad suusastaadioni laskesuusatamise ja suure staadioni majas.
Pesemisvõimalus ja riietusruumid on staadionimajas.
Arst asub laskesuusatamise majas.

10. Muu

11.kohtunikekogu
(žürii)

amet
1. Peakohtunik

nimi
Ants Orasson

E-mail
magnar15@hot.ee

telefoni nr
5094421

2. Ajavõtu ülem

Timo Õun

timo.oun@gmail.com

53484196

tiit@tehvandi.ee

5268656

3. Tehniline
delegaat
(TD)

Tiit Tammemäe

