
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

SUUSATAMISE SEERIAVÕISTLUSE „TÜRI SUUSATALV 2019“ 

JUHEND 

 

Eesmärk 

Tõsta suusatamise populaarsust ja aktiviseeriada piirkonna suusaelu.  

Propageerida sportlikke eluviise ja liikumisaktiivsust.  

 

Aeg ja koht  

Võistlused peetakse Türi Tollimetsa  valgustatud suusarajal. Võistluste start on avatud kuni 10. 

aastastele lastele kella 17.30-18.00 ja teistele võistlusklassidele kella  18.00-19.00. Starditakse 

eraldistardist, vabas järjekorras vähemalt 30 sekundiliste vahedega (olenemata vanusegrupist).  

19. veebruaril on ühisstardiga sõit kell 18.00 

Suusasari koosneb neljast etapist, mis toimuvad  järgnevalt: 

KUUPÄEV  DISTANTS    SPETSIIFIKA   STARDIPAIK 

15.01.2019      3 km vabatehnika  eraldistart  Türi Ühisgümnaasium 

29.01.2019 2x ca 1 km klassikasprint    eraldistart  Türi Ühisgümnaasium 

12.02.2019 6 km  vabatehnika    eraldistart  Türi Ühisgümnaasium 

19.02.2019 9 km vabatehnika     ühisstart  Türi Ühisgümnaasium 

Klassikasprindis läheb arvesse kahe sõidu aegade summa, seejuures on lubatud  

startida kolmel korral vabalt valitud ajal (18.00-19.00) 

 

Võistlusklassid    

T/P             kuni 6 a.      Igal etapil on distantsi pikkus ca 200m. 

T/P              7-10 a.      Igal etapil on distantsi pikkus ca 1km. 

T/P          11-14 a.  Igal etapil on distantsi pikkuseks 3 km v.a klassikasprint. 

P        15-18 a. 

N                15-34 a. 

M               19-39 a. 

N        35 a. ja vanemad 

M        40-49 a. 

M        50 a. ja vanemad 
 



Korraldaja jätab endale õiguse lumeoludest sõltuvalt muuta võistlustega seotud kuupäevi, 

asukohta, distantside pikkuseid või neid ära jätta. 

Reeglid:   

 Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardist kuni finišijoone ületamiseni kandma 

korraldajatelt saadud stardinumbrit, mis on seljas selgelt nähtava ja loetavana ning pole 

muul kujul kinni kaetud. 

 Kiiremale võistlejale PEAB raja küsimisel rada andma! 

 Klassikatehnika etapil PEAB võistleja kasutama raja läbimiseks klassikalist suusatehnikat!  

 Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise 

 Võistlustele registreerides annate nõusoleku enda pildistamiseks ning tulemuste ja 

piltide avalikustamiseks Türi Spordiklubide Liidu kodulehel ja facebookis. Tulemusi ja 

pilte võib kajastada ka ajakirjandus. 

 

Registreerimine   

Registreerimine võistluspaigas vahetult enne starti. 

Võistlusklasside üldvõitjad selgitatakse 4 etapil saavutatud kohapunktide liitmise teel. 
Üldarvestusse lähevad võistlejad, kes on osalenud vähemalt kahel etapil. Võrdsete punktide 
korral osutub paremaks: 

 Nelja etapi kokkuvõttes rohkem punkte saanud võistleja 

 Enim etappe kaasa teinud võistleja 

 Rohkem etapivõite (teisi, kolmandaid kohti) saanud võistleja  

 Viimasel etapil parema koha saavutanud võistleja. 
 

Punkte arvestatakse etapil saavutatud kohtade järgi alljärgnevalt: 1. koht 30 punkti; 2. koht 27 
punkti; 3. koht 25 punkti; 4. koht 23 punkti; 5. koht 22 punkti; 6. koht 21 punkti jne. 
 
Autasustamine  
Võistlusklasside üldvõitjaid autasustatakse karikate, medalite ning diplomitega (pärast viimast 
etappi).  
 

Osalustasu    Täiskasvanutel                   2 eurot 

                       Noored, õpilased                tasuta 

 

Info                53308128                            Kaarel Kallas 

 

Korraldajad  Türi SKL,  orienteerumisklubi  JOKA  


