32. Eesti linnade talimängud
24. Eesti valdade talimängud

Mäesuusatamise juhend ja ajakava
I.

Talimängude mäesuusatamise viib läbi Mäesuusaklubi Väike Munamägi.

II.

Koht:

III.

AJAKAVA: 27.veebruar 2016.a

Kuutsemägi, Teppani nõlv

9:30
Rinnanumbrite jagamine Kuutsemäe parklas.
Toimub eelneva registreerimise alusel. Täiendav registreerimine või stardiprotokolli muutmine
kohapeal võistluspäeva hommikul ei ole võimalik.
Võistlejate mäele pääsemise korraldamine või tõstukipiletite jagamine.
10:00
I raja vaatus
Rada on lubatud vaadata ülalt alla külg ees libisedes. Võistlejad peavad rajaga tutvumise ajal
kandma rinnanumbrit. Raja vaatluse ajal väravate läbimine laskumist imiteerides ei ole lubatud ja
võib viia võistleja diskvalifitseerimisele võistlustest.
11:00
I sõidu start
Stardigruppide järjestus:
Lumelaud N16→ N→ M16→ M→ jooksvalt.
Mäesuusk N16→ N→ N35→ M16→ M→ M40 jooksvalt.
Igas vanuseklassis alustavad linnade, seejärel valdade võistlejad.
Orienteeruvalt kell:
13:00
II raja vaatus

IV.

13:30

II sõidu start

15:30

Autasustamine Kuutsemäel

Individuaalne paremusjärjestuse selgitamine:
Tulemus selgitatakse kahe laskumise aegade liitmisel. Sama ajalise tulemuse korral saab parema
koha hiljem startinud võistleja.

V.

Võistlussüsteem:
Võistluse käigus toimub eraldi arvestus nii linnadele kui ka valdadele, samuti autasustatakse
eraldi linnade ja valdade vanuseklassides.
Väljavõte juhendist:
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võisteldakse slaalomis. Lumelaud ja mäesuusk eraldi.
2 võistlussõitu.
Mäesuusk:
N16
N
N35
M16
M
M40

2000 ja hiljem sündinud
1999- 1982
1981 ja varem sündinud
2000 ja hiljem sündinud
1999- 1977
1976 ja varem sündinud

Lumelaud:
N16
2000 ja hiljem sündinud
N
1999 ja varem sündinud
M16
M

2000 ja hiljem sündinud
1999 ja varem sündinud

Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad kohapunkte alljärgnevalt:
I koht annab 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht – 43 p, 5. koht - 42 p jne.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 6 parema tulemuse kohapunktid
sõltumata vanuseklassist. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate
kohtade arv.
VI.

Registreerimine:
Eesti linnade ja valdade talimängude registreerimine toimub ainult veebipõhiselt aadressil
http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 18.veebruariks.
Soovitatav on registreerimine teha oma linna või valla esindaja kaudu.
Linnade talimängudeks ja valdade talimängudeks on loodud eraldi registreerimismoodulid, kus
avaneb kavas olevate spordialade loetelu. Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga kõigi
võistkondade registreerimise ning tellida toitlustamise.
Muudatusi mäesuusatamises saab teha kuni 25.veebruarini kella 16-ni võistluste peasekretäri
kontaktandmetel: Jan-Erik Luik, tel 53461998, e-post jan-erik.luik@gag.ee

VII.

Toitlustamine, kohvik
Mäesuusatajatele on võimalik tellida toitlustamist Kuutsemäel:
27.veebruar 13.00 – 15.00 lõunasöök
5.00 €
Kontaktisik: Priit Tammemägi, tel 56500200, e-post priit@kuutsemae.ee

Juhendi koostas mäesuusatamise peakohtunik:
Peeter Siim, tel 5134877, e-post siimpeeter@gmail.com

