
 

Võistluse nimi: Ida-Virumaa argipäeva suusaõhtud II etapp 

- Mäetaguse sprint 2021 

Juhend  

Kuupäev: 16.02.2021 

Distsipliin: Vabatehnika (Sprint) 

Toimumiskoht: Mäetaguse Puhkeala 

Korraldaja: Alutaguse suusaklubi  

Kontakt: Timo Juursalu, 56153600, e-post timojuursalu@gmail.com 

alutagusesuusaklubi@gmail.com 

 

RADA - https://kaart.delfi.ee/?bookmark=9c1e6b8dd2a448e4d13ada0b17b3cd68

 
 
Programm 

18:15 Eelsõitude start (järjekord):  

 

Noorte sprint 850 m: M10; N10; M12 ja N12  

 

Põhisprint 1300 m: N14; N16; N; N40; N50+; M14; M16; M; M40; M50; M60+ 

 

Edasi pääseb noorte sprindis 6 paremat tüdrukut ja poissi, kes sõidavad Mäetaguse 

noorte sprindi tiitli peale. 

 

Põhisprindis pääseb edasi 12 paremat naist ja meest, kes peavad sõitma poolfinaalid ja 

6 paremat saab finaali, kus sõidetakse Mäetaguse Sprindi tiitli peale. 

Finaalide järjekord:  

 

19:10 Naiste I poolfinaal 

19:15 Naiste II poolfinaal 

19:20 Meeste I poolfinaal  

19:25 Meeste II poolfinaal 

19:30 Neidude finaal, kohe autasustamine 

19:40 Poiste finaal, kohe autasustamine 

19:50 Naiste finaal, kohe autasustamine 

20:00 Meeste finaal, kohe autasustamine 

 

alutagusesuusaklubi@gmail.com
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=9c1e6b8dd2a448e4d13ada0b17b3cd68
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=9c1e6b8dd2a448e4d13ada0b17b3cd68


VANUSEKLASSID 

MN10 sündinud 2011 - 2014 

MN12 sündinud 2009 - 2010 

MN14 sündinud 2007 - 2008 

MN16 sündinud 2005 - 2006 

MN sündinud 1982 - 2004 

MN40 sündinud 1972 - 1981 

M50 sündinud 1962 - 1971 

N50+ sündinud 1971 ja varem sündinud 

M60+ sündinud 1961 ja varem sündinud 

 

OSALUSTASU  

Alaealistel osalustasu puudub. Täiskasvanute klassides osalustasu 3 eurot. 

Alutaguse Suusaklubi liikmetele tasuta 

 

AUTASUSTAMINE  
Autasustatakse finaalide kolme paremat. 

Üldkokkuvõtte punkte jagatakse eelsõidu põhjal. 

Ida-Virumaa argipäeva suusaõhtude üldkokkuvõttes lähevad igal suusatajal arvesse 

viie parema etapi kohad (Kui toimub 6 või 7 etappi siis nelja, kui toimub 4 või 5 

etappi, siis kolme, jne).  

Etappidel annavad kohad punkte järgmiselt – 1. koht 36, 2. koht 32, 

3. koht 29, 4. koht 27, 5. koht 26, 6. koht 25, 7. koht 24 punkti jne.  

Võrdsete punktide korral saab otsustavaks suurem paremate kohtade arv. Kokkuvõttes 

saavad auhinnatud iga vanuseklassi kolm paremat. Auhinna saamiseks peab osalema 

vähemalt pooltel toimunud etappidest. 

 

REGISTREERIMINE ja INFO 
Registreerimine toimub lingil: http://bit.ly/3jjLXUs 

NB! Kohapeal registreerimist ei toimu!!!! Võistlejad osalevad omal riisikol. 

Korraldaja jätab endale võimaluse muuta distantse ja etappide toimumise aega 

Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. 

Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo 

talletamiseks. Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse 

võistluse korralduslikel eesmärkidel.  

 

Võistlustel jälgitakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud reegleid ning korraldusi !  

http://bit.ly/3jjLXUs?fbclid=IwAR3LR-jIm6cCfleRq3DtdajopjVvVUpnKoFM445B1nQ6HEobU-EMp6GVy3o

