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Hei,
panime kava kokku, ei tahaks küll avaldada, aga olgu pealegi, pisut eellegendiks siis.
Igal suuremal võistlusel on suusavahetusega distants, loomulikult ei saa selleta ka sellel suurvõistlusel,
lisaväärtuseks seegi, et oleme olnud kunagi Xdreami etapi korralduskohaks.
Legendi järgi hakkabki juhtide võistlus sussivahetusega räätsamatkaga ja kohe staadioni eest linnatiimide tulisel
kaasaelamisel. Kui lumised väljad on ületatud etteantud tingimuste täitmisel ja luba kohtunikelt saadud, tuleb
iseseisvalt leida tee sussivahetusse. Siinkohal on nõue, et sussid tuleb igal sportlased sussiboxi juba enne avamist
valmis panna. Aga boxi leidmiseks me ei nõua suuri seiklusoskusi, sest maja pererahvas on lahkesti nõus kohe selle
paiga avaldama ja lausa ilma korraldusi-määrusi kirjalikult välja andmata ja volikogusid kokku kutsumata ning koht
on spordikeskuse sees lihtsalt leitav.
Sussiboxist edasi liikudes algab päevakohane rahvaloendus. Sellega on ka nüüd nii, et kui internetiloenduses kõik
täppi ei läinud, tuleb loendust korrata ja seni, kuni kohtunik soovitud tulemusega rahule jääb.
Ja nüüd tuleb mägedesse minna! Oleme ju ikka mägi-Eestisse kogunenud ja meil on mees, kes on vallutanud
Mount Everesti. Õnneks on mägedes käimise juures see võlu, et põnevust saab tekitada ka mitte kõige kõrgemas
tipus, vaid veidi madalamal.
No ja lõpp on ikka finiðiruudustikus! Seega kõik varasemas kutses pakutud treeningharjutused on selle võistluse
ettevalmistusperioodil jätkuvalt väga soovitavad. Ja nagu Eesti vanasõnagi ütleb - harjutamine teeb meistriks!
Jätkuvalt rõhutame, et kontimurdvat midagi ei ole - julgus ja sangarlikkus tulevad ikka kasuks. Aga see ju on
kõikidel olemas, kes oma linna vastutusrikka ametikoha vastu on võtnud.
Ja igaks juhuks tuletame meelde sedagi, et et võitjad on kõik juhid, kes end sussivahetusega seiklusspordis
proovile panevad – annab ju osalemine linna koondtiimile lisaks 30 punkti! Nagu linna eelarvelisa!
Ja sedagi peame meelde tuletama, et 2 sportlast ainult saabki igast linnast rajale. Ilmselt tuleb nii mõnelgi linnal
enne sisevõistlus korraldada, et ikka parimatest parimad pääseksid linna esindama ja ikka need, kellel kõrgvorm
kõige paremini 3. märtsiks ajatatud saab.
Riputame selle legendi ka Jõudi kodulehele!
Toredat ja sportlikku Eesti Vabariigi sünnipäeva soovides!
Talimängude korraldajad

