võistluse nimi:

35. Eesti omavalitsuste talimängud murdmaasuusatamises

aeg ja koht:

02.-03.03.2019. a Pariisi Puhkekülas

VÕISTLUSJUHEND
1. korraldajad

Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Kadrina Vallavalitsuse, Lääne-Virumaa Spordiliidu ja
MTÜ Huviklubi Nelsoni ja Pariis Puhkekülaga
amet

nimi

e-mail

telefoni nr

peakohtunik:

Vahur Leemets

vahur@nelson.ee

56495439

võistluse sekretär: Merike Õun
radade ülem:
Olev Käsperson

merike.oun@gmail.com
pariisipuhkus@gmail.com

5165720
5039655

3. programm

kuupäev

kellaaeg

seletus, toimumiskoht

3.1. sekretariaat

02.03.2019

09.00 – 17.00

Teatevõistkondade nimeline registreerimine kuni
01.03.2017 kella 17.00.

2. korralduskomitee

3.4. päevakava

02.03.2019

12.00

3.3. sekretariaat

02.03.2019

alates 09.00

3.2. päevakava

03.03.2019

10.00

Sekretariaat asub õppeklassis ja rinnanumbrite
väljastamine omavalitsuste kaupa toimub
sekretariaadis
Teatevõistluse startide algus
Naised 3 x 2,5 km vabatehnikas
Mehed 3 x 5 km (2 x 2,5 km) vabatehnikas
Sekretariaat asub õppeklassis ja rinnanumbrite
väljastamine omavalitsuste kaupa toimub
sekretariaadis
Vabatehnika individuaalvõistluse stardijärjekord:
N16
2,5 km
N45
2,5 km
M16
M50
N
N35
N18

5 km (2 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)

M
M40
M18

10 km (4 x 2,5 km)
10 km (4 x 2,5 km)
10 km (4 x 2,5 km)

4. osalejad

Osaleda võivad kõik vastavalt 35. Eesti omavalitsuste talimängude üldjuhendi punktile
IV kvalifitseeruvad isikud.
Laupäeval, 02.03.2019 toimub teatevõistlus vabatehnikas N ja M vanuseklassides 2,5 km
ringil.
03.03.2019 Pühapäeval, võisteldakse eraldistardist 20 sek. intervalliga vabatehnikas Pariisi
Puhkeküla suusaradade 2,5 km ringidel.

5. stardimaks

Vastavalt 35. Eesti omavalitsuste talimängude üldjuhendi punktile X 10.- € iga osaleja
kohta.

6. registreerimine

Registreerimine teha EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 21. veebruariks 2019. a.
Muudatusi saab teha kuni 1. märtsini kella 16.00-ni.
Teatevõistkondade nimeline registreerimine teha hiljemalt 01.03.2019 kella 17.00

7. autasustamine

35. Eesti omavalitsuste talimängude murdmaasuusatamise võistluste autasustamine
toimub jooksvalt võistluspaigas 15 minutit peale vanusegrupi viimase võistleja lõpetamist.

8. rada ja
suusastaadion

Võistlus toimub Pariisi Puhkekeskuse 2,5 km pikkusel ringil. Uuele ringile minek toimub
suusastaadionil vastavalt märgistusele. Teatevõistluse vahetusala asub suusastaadionil
ning on tähistatud. Radade pikkused võivad muutuda vastavalt lumeoludele.

9. soojendus ja
lõdvestus

Võistlusrada on võistluspäeval võistluse ajal suletud. Soojendust tehakse viidatud
soojendusringil võistlusnumbrita või pahupidi pööratud numbriga. Radadega saab tutvuda
enne võistluste starti. Kuni võistluse lõpuni on suletud suusastaadion ning radadele minek
toimub läbi vastavalt tähistatud ala. Täpsustused eelnevalt 1.märtsiks.

10. hoolderuumid

Hooldeala on peamaja ees, elektri varustusega. Pikendusjuhe peab igal soovijal omal
olema.

11. protestid

Vastavalt 35. Eesti omavalitsuste talimängude üldjuhendile ja FIS võistlusmäärustele.
Protesti esitamise deposiit on vastavalt üldjuhendi punktile VI 50.- €, mis protesti
rahuldamisel tagastatakse.

12. muu

Juhtumid, mis pole reguleeritud üldjuhendi või FIS võistlusmäärustega, lahendab vastavalt
pädevusele korralduskomitee või kohtunikekogu (žürii).

13. lisainfo

Võistluspaigas on tagatud esmaabi. Tõsise terviserikke korral helista hädaabi numbril 112
ja teata võistluskeskus ja võistlus, kus sa osaled, et abi jõuaks võimalikult kiiresti.
Muu 35. Eesti omavalitsuste talimängude info: http://www.joud.ee/est/g78s4554

14. kohtunikekogu
(žürii)

amet

15. juhendi koostaja

nimi

e-mail

telefoni nr

1. peakohtunik

Vahur Leemets

vahur@nelson.ee

56495439

2. võistluste sekretär

Merike Õun

merike.oun@gmail.com

5165720

3. radade ülem

Olev Käsperson

pariisipuhkus@gmail.com

5039655

e-mail
vahur@nelson.ee

telefoni nr
56495439

nimi
Vahur Leemets

