32. EESTI LINNADE TALIMÄNGUD
murdmaasuusatamises
27.02 – 28.02.2016, Kääriku Spordibaas

võistluse nimi:
aeg ja koht:

VÕISTLUSJUHEND
1. korraldaja:

Eesti linnade talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Valgamaa
Spordiliidu ja Oti Spordiklubiga.
amet

2. korralduskomitee: võistluse
juhataja:
võistluse
sekretär:
radade
ülem:
ajavõtu
ülem:
3.programm
kuupäev
3.1. sekretariaat
3.2 võistkondade
esindajate koosolek
3.3 päevakava

nimi

5. stardimaks
6. registreerimine

7. autasustamine

telefoni nr

Ants Orasson

Magnar15@hot.ee

5094421

Silva Hinnobert

silva.hinnobert@mail.ee

58115157

Avo Orav

5066868

Ilder Tallo

56470434

kellaaeg

seletus, toimumiskoht

27.02.2016. 12:00 – 12:45

Stardinumbrite väljastamine toimub linnade
kaupa Kääriku Suusastaadionii stardimajas.

27.02.2016.

Kääriku Spordibaasi stardimajas

12:30

27.02.2016. 13:00

4. osalejad

e-mail

Individuaalne eraldistartide algus Kääriku
suusastaadionil vastavalt üldjuhendile ja
stardinimekirjale.
N16, N45 – 3 km
N18, N, N35, M16, M50 – 5 km
M18, M, M40 – 10 km (2x5 km)
VABATEHNIKAS!

Teatevõistlused toimuvad ühes vanuseklassis nii
naistele kui meestele ning vanusepiiranguid ei
28.02.2016. 11:00
ole.
N 3 x 3 km vabatehnikas
M 3 x 5 km vabatehnikas
Osaleda võivad vastavalt 32. Eesti linnade talimängude üldjuhendi punkt IV
kvalifitseeruvad isikud.
Vastavalt 32. Eesti linnade talimängude üldjuhendi punkt X 8 eurot võistleja kohta.
Eesti linnade talimängude murdmaasuusatamise registreerimine toimub ainult
veebipõhiselt aadressil silva.hinnobert@mail.ee Registreeritud sportlaste osas saab
teha muudatusi kuni 26.veebruarini kella 16-ni.
32. Eesti linnade talimängude murdmaasuusatamise võistluste autasustamine toimub
võistluspaigas 15 minutit peale vanuseklasside lõpetamist ja tulemuste avaldamist

8. rada,
suusastaadion ja
stardiviis

9. soojendus ja
lõdvestus

10. hoolderuumid
11.protestid

12. lisainfo
13. muu info
14.kohtunikekogu
(zürii)

vastavalt üldjuhendile punkt VIII kriteeriumitele.
Laupäeval 27.02.2016. võisteldakse eraldistardist 30 sek intervalliga vabatehnikas
Kääriku Spordibaasi suusaradade 3 ja 5km ringidel. Pühapäeval 28.02.2016 toimub
teatevõistlus ühisstardist ühes vanuseklassis nii naistele kui meestele ning
vanusepiiranguid ei ole. vabatehnikas. Stardi- ja finišiala on Kääriku
Suusastaadionil. Vastavalt lumeoludele ja ilmastikutingimustele võib žürii muuta
distantside pikkust.
Võistlusrada on võistluspäevadel 5 min enne starti kuni võistluste lõpuni soojendusja lõdvestussõitudeks suletud.
Võistluspaigas määrderuume ei ole.
Protestid vastavalt üldjuhendile punkt VI. Protesti esitamisega tasutakse 50 eurot,
mis protesti rahuldamise korral tagastatakse. Juhtumid, mis pole reguleeritud 31.
Eesti linnade talimängude üldjuhendi või ESL võistlusmäärustega 2013.aasta
lahendab vastavalt pädevusele korralduskomitee või kohtunikekogu (žürii).
Riietusruumid ja pesemisvõimalus Kääriku Spordibaasis.
Muu info www.joud.ee kodulehel.
amet
1. Esimees
2. Radade ülem

3. Ajavõtu ülem
15. juhendi koostaja

nimi

Rein Leppik
Avo Orav

e-mail

Rein.Leppik@gmail.com

Ilder Tallo

telefoni nr

5234974
5066868
56470434

nimi

e-mail

telefoni nr

Ants Orasson

Magnar15@hot.ee

5094421

