30. Eesti linnade talimängud
22. Eesti valdade talimängud
Mäesuusatamise juhend
1. Aeg ja koht
1 märts 2014 a. Kiviõli Seikluskeskus
2. Võistluste ajakava
8.30 - 9.00 Võistkondade esindajatele numbrite väljastamine.
Numbrite väljastamine toimub finišipaigas eelregistreerimise põhjal.
Registreerimise tähtaeg 20.veebruar. Muudatuste ja paranduste tegemine on
lubatud kuni 27. veebruari l kella 16.00-ni.
Täiendav registreerimine või stardiprotokolli muutmine kohapeal
võistluspäeva hommikul ei ole võimalik.
9.00 - 9.20

Võistlusrajaga tutvumine.
Rada on lubatud vaatata ülalt alla külg ees libisedes.
Võistlejad peavad rajaga tutvumise ajal kandma rinnanumbrit.
Mõlemad laskumised peetakse samal rajal, mida kahe sõidu vahel
kohandatakse vastavalt lumeoludele.
Raja vaatluse ajal väravate läbimine laskumist imiteerides ei ole lubatud ja
võib viia võistleja diskvalifitseerimisele võistlustest.

9.30

Esimese laskumise start.
Stardiintervall 30 sekundit.
Stardigruppide järjestus: N16 –N –M16-M, jooksvalt.

10.30

Teise laskumise start.

11.30

Võistlejate autasustamine

12.00

Võistluste planeeritav lõpp

3. Võistlusklassid

N16 1998 ja hiljem sündinud
N
1997 ja varem sündinud
M 16 1998 ja hiljem sündinud
M
1997 ja varem sündinud
Võistelda võib vaid oma vanuseklassis.

4. Paremusjärjestuse selgitamine
Võistleja tulemus selgitatakse kahe laskumise aegade liitmisel.Sama ajalise tulemuse korral
saab parema koha hiljem startinud võistleja.Ajavõtt toimub 0,1 sek täpsusega.
Eraldi peetakse arvestust linnade ja valdade arvestuses.
Vastavalt paremusjärjestusele antakse võistlejatele nii linnade kui ka valdade
paremusjärjestuse selgitamiseks kohapunkte järgmiselt: 1.koht - 50 p., 2.koht - 47 p.,
3. koht - 45 p., 4.koht - 43 p., 5.koht - 42 p. jne
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 4 parema võistleja kohapunktid
sõltumata vanuseklassist. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse suurem esi või paremate
kohtade arv.
5. Inventar
Võistelda võib nii suuskadel, kui lumelaual.
6. Jooksvad küsimused
Lahendab peakohtunik Mart Kelder.
7. Protestid
Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele.
Protesti esitamisega tasutakse 50 eurot, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse. Protesti lahendab
Eestimaa Spordiliit Jõud koos talimängude peakohtuniku ja spordiala peakohtunikuga.

8. Olme
Võistluspaigas on avatud kohvik, võimalik kasutada wc-d ja sooje ruume.

Juhendi koostas
Mart Kelder
Peakohtunik
52 864 94
martmaheko@hot.ee

