34. Eesti omavalitsuste talimängud
Mäesuusatamise juhend ja ajakava
I.

Talimängude mäesuusatamise viib läbi Mäesuusaklubi Väike Munamägi.

II.

Koht:

III.

AJAKAVA:

Väike-Munamäe Suusakeskus

http://www.munakas.ee/

3. märtsil toimuvad Mäesuusa ja 4. märtsil Lumelaua võistlused.
Mäesuusk, 03. märts 2018.a
09:00 Rinnanumbrite jagamine.
Toimub eelneva registreerimise alusel. Täiendav registreerimine või stardiprotokolli muutmine
kohapeal võistluspäeva hommikul ei ole võimalik.
Võistlejate mäele pääsemise korraldamine või tõstukipiletite jagamine.
09:30 I raja vaatus
Rada on lubatud vaadata ülalt alla külg ees libisedes raja kõrvalt. Võistlejad peavad rajaga tutvumise
ajal kandma rinnanumbrit. Raja vaatluse ajal väravate läbimine laskumist imiteerides ei ole lubatud ja
võib viia võistleja diskvalifitseerimisele võistlustest.
10:00 I sõidu start
Stardigruppide järjestus:
Mäesuusk
N16→ N→ N35→ M16→ M→ M40 jooksvalt.
Orienteeruvalt kell:
12:30 II raja vaatus
13:00 II sõidu start
15:00 Autasustamine

Lumelaud, 04. märts 2018.a
9:00 Rinnanumbrite jagamine.
Toimub eelneva registreerimise alusel. Täiendav registreerimine või stardiprotokolli muutmine
kohapeal võistluspäeva hommikul ei ole võimalik.
Võistlejate mäele pääsemise korraldamine või tõstukipiletite jagamine.
9:30 I raja vaatus
Rada on lubatud vaadata ülalt alla külg ees libisedes raja kõrvalt. Võistlejad peavad rajaga tutvumise
ajal kandma rinnanumbrit. Raja vaatluse ajal väravate läbimine laskumist imiteerides ei ole lubatud ja
võib viia võistleja diskvalifitseerimisele võistlustest.
10:00 I sõidu start
Stardigruppide järjestus:
Lumelaud
N16→ N→ M16→ M→ jooksvalt.
Orienteeruvalt kell:
11:30 II raja vaatus
12:00 II sõidu start
13:00 Autasustamine
IV.

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

V.

Võistlussüsteem:
Väljavõte talimängude üldjuhendist:
Mäesuusatamine – linnade ja valdade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
2 võistlussõitu erinevatel radadel.
Võisteldakse slaalomis eraldi mäesuuskadel ja lumelaudadel järgmistes võistlusklassides:
Mäesuusk:
Lumelaud:
N16
2002 ja hiljem sünd
N16
2002 ja hiljem sündinud
N
2001 - 1984
N
2001 ja varem sündinud
N35
1983 ja varem sündinud
M16
2002 ja hiljem sünd
M16 2002 ja hiljem sündinud
M
2001 - 1979
M
2001 ja varem sündinud
M40
1978 ja varem sündinud
Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks
saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I koht 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht – 43
p, 5. koht - 42 p jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 6 parema tulemuse kohapunktid
sõltumata võistlusviisist ja võistlusklassist. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esivõi paremate kohtade arv.

VI.

Registreerimine:
Eesti omavalitsuste talimängudele registreerimine ja toitlustamise tellimine toimub ainult
veebipõhiselt aadressil http://www.joud.ee/est/g161/
Eesti omavalitsuste talimängudeks on loodud eraldi moodul, kus avaneb kavas olevate
spordialade loetelu.
Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga kõigi võistkondade registreerimise ja tellida
toitlustamise.
Registreerimise ja toitlustamise tellimise tähtaeg on 22. veebruar 2018.a.
Soovitatav on registreerimine teha oma linna või valla esindaja kaudu.
Muudatusi mäesuusatamises saab teha kuni 2. märtsini kella 16-ni võistluste peasekretäri
kontaktandmetel: Jan-Erik Luik, tel 53461998, e-post jan.luik.suusk@gmail.com

VII.

Osavõtumaks
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast
osavõtumaksust, milline on 10.- eurot iga osavõtja kohta igal spordialal. Osavõtumaks üle kanda
arve alusel vastavalt maksetähtajale.

VIII.

Toitlustamine
Mäesuusatajatele on võimalik tellida toitlustamist Otepää Gümnaasiumi sööklas järgmistel
aegadel ja hinnaga:
3.03
14.30 - 16.00 lõunasöök
4€
4.03
13.30 - 15.00 lõunasöök
4€
Otepää Gümnaasiumi söökla - (Dussmann Eesti)
Kontaktisik: Ursula Juhkam, tel 56287339, e-post otepaa@dussmann.ee
Toitlustamise tellimine toimub ainult veebipõhiselt aadressil http://www.joud.ee/est/g161/
Täpsem info toitlustamise kohtade ja toidukordade (H,L,Õ) kohta on registreerimismoodulis.
Toitlustamise tellimisel tuleb arvuliselt ära märkida toitlustamise koht ja toidukordade arv
päevade lõikes. Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.

IX.

Vastutus
Eestimaa Spordiliit Jõud jätab endale õiguse teha võistluste ajakavas muudatusi juhul kui selleks
on mõjuvad põhjused. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluse ajal
ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju või õnnetuste eest.
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

Mäesuusatamise peakohtunik:
Peeter Siim, tel 5134877, e-post siimpeeter@gmail.com

Eestimaa Spordiliit Jõud
Mäesuusaklubi Väike Munamägi
Väike-Munamäe Suusakeskus
34. Eesti omavalitsuste talimängude info: http://www.joud.ee/est/g78s4249

