20.EESTI VALDADE TALIMÄNGUD
murdmasuusatamises
03.-04. märts 2012 a. , Kuremaa suusarajad

võistluse nimi:
aeg ja koht:

VÕISTLUSJUHEND
1. korraldaja:

Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Jõgeva Vallavalitsuse ja Jõgevamaa
Spordiliiduga Kalju
amet

2. korralduskomitee:

võistluse
juhataja:
võistluse
sekretär:
radade ülem:
ajavõtu
ülem:

3.programm
3.1. sekretariaat

3.2 päevakava

4. osalejad ,
stardiviis,
sõidutehnika, rada

5. stardimaks
6. registreerimine

kuupäev

nimi

e-mail

telefoni nr

Tiit Tammemäe

tiit@viljandimaa.ee

Epp Hoovi

jslkalju@hot.ee

772 2370

Andres Lippur
Timo Õun

andreslippur@hot.ee
timo.oun@gmail.com

552 3363

kellaaeg

526 8656

seletus, toimumiskoht

Kuremaa Ujula
Stardinumbrite väljastamine toimub
03.03.2012
9.00-11.00
valdade kaupa
sekretariaadis 9.00 – 11.00
ning stardikohas 11.15 - …
Teatevõistluse numbrid stardikohas
Individuaal eraldistartide algus Kuremaa
suusaradadel vastavalt üldjuhendile ja
stardinimekirjale.
03.03.2012
12.00
N16, N45 – 3 km vabatehnikas
N18, N, N35, M16, M50 – 5 km
vabatehnikas
M18, M, M40 – 10 km vabatehnikas
Teatevõistluste startide algus.
04.03.2012
11.00
Naised 3 x 3 km vabatehnikas
Mehed 4 x 5 km vabatehnikas
Osaleda võivad vastavalt 20. Eesti valdade talimängude üldjuhendi punkt IV
kvalifitseeruvad isikud.
Võisteldakse laupäeval 03.03.12 eraldistardist 30 sek. intervalliga vabatehnikas
Kuremaa suusaradade 3 ja 5 km ringidel.
Pühapäeval 04.03.12 teatevõistlus ühisstardist vastavalt vanuseklassidele
vabatehnikas.
Vastavalt 20. Eesti valdade talimängude üldjuhendi punkt X 3. 6.-€ iga võistleja kohta.
Registreerumine vastavalt üldjuhendiga kehtestatud moodulil
http://www.joud.ee/est/g161/ 23.02,12 või nimeline täpsustatud registreerumine kuni
01.märts 2012 a. kella 16:00ni
e-mailie timo.oun@gmail.com
etteantud registreerimislehel. -> www.joud.ee -> Juhendid -> 20. Eesti valdade
talimängud -> registreerimislehed -> suusatamine.xls

9. soojendus ja
lõdvestus

20. Eesti valdade talimängude murdmaasuusatamise võistluste autasustamine toimub
võistluspaigas 15 minutit peale vanuseklasside lõpetamist ja tulemuste avaldamist
vastavalt üldjuhendile punkt VIII kriteeriumitele.
Võisteldakse Kuremaa terviseradade suusaradadel 3km ja 5 km ringidel. Teisele
ringile minek toimub suusastaadionit läbimata vastavalt märgistusele. Teatavõistluses
on teatevahetusala märgistatud ja asub suusastaadionil.
Võistlusrada on võistluspäevadel 5 min enne starti kuni võistluste lõpuni soojendus- ja
lõdvestussõitudeks suletud. Võistlusväliseid sõite saab teha vastavalt tähistatule.

10. hoolderuumid

puuduvad

11.protestid
12. muu

Vastavalt 20. Eesti valdade talimängude üldjuhendile ja ESL võistlusmäärustele 2008
.
Protestid vastavalt üldjuhendile punkt VI. Deposiit 50.-€, mis protesti rahuldamise
korral tagastatakse. Juhtumid, mis pole reguleeritud 20. Eesti valdade talimängude
üldjuhendi või ESL võistlusmäärustega 2008 lahendab vastavalt pädevusele
korralduskomitee või kohtunikekogu(zürii)

13. lisa info

Muu info www.joud.ee kodulehel.

7. autasustamine

8. rada ja
suusastaadion

14.kohtunikekogu
(zürii)
1.
2.
3.
4.
15. juhendi koostaja

amet
Peakohtunik
(esimees)
Korralduskomitee liige
Radade ülem
Võistluste
sekretär

nimi
Tiit Tammemäe

e-mail
tiit@viljandimaa.ee

telefoni nr
526 8656

Uno Valdmets

unovaldmets@hot.ee

515 0477

Andres Lippur

andreslippur@hot.ee

552 3363

Hoovi Epp

jslkalju@hot.ee

772 2370

nimi

e-mail

telefoni nr

Tiit Tammemäe

tiit@viljandimaa.ee

526 8656

