
 

            

ÜLDJUHEND 
EESMÄRK: 
Suusasarja peaeesmärk on elavdada Valgamaa suusaelu. Erinevates tehnikates ja 
formaatides peetavad osavõistlused on kõikidele osalejatele heaks võimaluseks ennast  
võistlussituatsioonid proovile panna (ajavõtuga) või lihtsalt suuskadel matkata (ilma 
ajavõtuta). 
 

1. Etapp 8. JAANUARIL Tehvandil (kavas vabatehnika eraldistardid) 0,5 – 7,5km 
2. Etapp 22.JAANUARIL Tehvandil (kavas klassika tehnika eraldistardid) 0,5 – 7,5km 
3. Etapp 5. VEEBRUARIL Tehvandil (kavas vabatehnika eraldistardid) 0,5 – 7,5km 
4. Etapp 19.VEEBRUAR Tehvandil (kavas klassika tehnika eraldistardid) 0,5 – 7,5km 

 
VÕISTLUSKLASSID ja DISTANTSID: 
 
 N / M 8 (sünd. 2012 – hiljem sündinud) 
 N / M 10 (sünd. 2010 – 2011) 
 N / M 12 (sünd. 2008 – 2009) 
 N / M 14 (sünd. 2006 – 2007) 
 N / M 16 (sünd. 2004 – 2005) 
 N / M 18 (sünd. 2002 – 2003) 
 N / M   (sünd. 2001 – 1981) 
 N / M 40 (sünd. 1980 – 1971) 
 N / M 50 (sünd. 1961 – 1970) 
 N / M 60 (sünd. 1960 ja varem) 

Ø Iga etapi kohtal avaldavad korraldajad eraldi etapi juhendi, kus on täpsemalt kirjas 
distantsid iga vanuseklassi kohta ja lisaks muu vajalik informatsioon. 

 
 
REGISTREERIMINE: 
Registreerimine: http://karupesateam.ee/valgamaa-suusasari 
Võistluspaigas registreerimine toimub iga etapi eel hiljemalt 20 minutit enne esimest starti! 



 

            

Osavõtt on kõigile tasuta! 
 
MATK:  
Mõeldud kõigile neile, kes ei soovi võistelda, aga tahaksid lihtsalt ilusat suusailma nautida. 
Saab sõita rinnanumbriga omale sobivat distantsi ja vabalt valitud ajal (võistluse ajal). 
Vähemalt 3-l etapil osalenud matkajad osalevad samuti loosiauhindade loosimises.  
 
 
SUUSASARJA TULEMUSTE ARVESTAMINE: 
Paremusjärjestus selgitatakse punktitabeli järgi igas vanuseklassis eraldi. Samuti jagatakse 
punkte vanuseklassiti. Arvesse läheb 4. etapi kokkuvõttes 3 parimat tulemust ning võitjaks 
osutub kõige rohkem punkte kogunud võistleja võistlusklassiti. 
Punktitabel: I koht 36 p, II koht  32 p, III koht  29 p, IV koht  27 p, V koht  26 p, VI  25 p, jne 
 
TULEMUSTE AVALDAMINE: 
Tulemused avaldatakse Valgamaa Spordiliidu ja Karupesa Teami veebilehel: 
 www.valgamaasl.ee & www.karupesateam.ee 
 
AUTASUSTAMINE: 
Etappidel eraldi autasustamist ei toimu. Suusasarja kokkuvõtlik autasustamine toimub kohe 
peale viimast 4. etappi. Kokkuvõttes autasustatakse kõikide vanuseklasside kolme paremat. 
Lisaks loositakse vähemalt 3-l etapil osalenute vahel välja erinevaid loosiauhindu. Loosis 
osalevad ka ennast kirja pannud matkajad.  
 
KORRALDAJA:  
MTÜ Karupesa Team koostöös Valgamaa Spordiliiduga. 
 

 

TULE OSALEMA JA VÕTA SÕBER KA KAASA! J 


