II etapi JUHEND
27.jaanuar 2021
Tehvandi Spordikeskus

ÜLDINFO:
Kavas on klassikatehnika eraldistardid.
* N / M 6 ja N / M 8 vanuseklassidel on lubatud kasutada vabatehnikat!

Kõikide vanuseklasside stardid algavad kell 18.00. Starditakse vanuseklasside
järjekorras eraldistardist 30 sekundiliste vahedega (stardiintervallidega).
>>> Tegemist ei ole avatud stardiga, seega tuleb kohal olla õigel ajal!
Iga osaleja vastutab ise oma õige distantsi läbimise eest ja õige tehnika kasutamise eest.
Võistlejad osalevad omal riisikol (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende
vanemad või volitatud saatjad).
1.

REGISTREERIMINE:

Eelregistreerimine avatud kuni 27.jaanuar kell 12.00!

KOHAPEAL REGISTREERIMIST EI TOIMU!
Ø Hiljemalt kell 15.00 ilmub stardiprotokoll Karupesa Teami kodulehel ja FB-s
Registreerimine: http://www.karupesateam.ee/registreerimine/

OSAVÕTT ON KÕIGILE TASUTA
2. VANUSEKLASSID

3. VÕISTLUSKLASSID ja DISTANTSID:
N6; M6
N8; M8
N10; M10; N12; M12; N14
M14; N16; M16
N18; N; N40; N50; N60; N70.
M18; M; M40; M50; M60; M70

–
–
–
–
–
–

0,25 km
0,5 km
1 km
2,5 km
2,5 km
5,0 km (2x 2,5 km)

4. SUUSASARJA TULEMUSTE ARVESTAMINE:
Paremusjärjestus selgitatakse punktitabeli järgi igas vanuseklassis eraldi. Samuti jagatakse
punkte vanuseklassiti. Arvesse läheb 5. etapi kokkuvõttes 4 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

5. TULEMUSTE AVALDAMINE:
Tulemused avaldatakse Karupesa Teami veebilehel: http://www.karupesateam.ee

6. AUTASUSTAMINE:
Etappidel eraldi autasustamist ei toimu. Suusasarja kokkuvõtlik autasustamine toimub peale
viimast etappi.

NB! Kõik N / M 6 vanuseklassis osalevad lapsed saavad finišis üllatuse J
KORRALDAJA:
MTÜ Karupesa Team koostöös Valgamaa Spordiliiduga.
>>> Korraldajal on õigus teha distantsides ja ajakavas vajadusel muudatusi!
COVID-INFO:

Väga oluline on, et osalema ei tuleks keegi, kellel on haigusnähud või on kokku puutunud koroonaviirusesse
nakatunud inimesega. Hoiame ennast ja teisi! Kui oled tulnud välisriigist viimase 10 päeva jooksul ja sa ei ole
teinud COV-19 PCR testi (negatiivse tulemusega), siis palun ära tule osalema!

Ø Võistluse stardi-finiši alas hoiame distantsi (vähemalt 2 meetrit), stardime 30 sekundiliste
intervallidega ja starti on maha märgitud koonused piisava vahega. Hoiame sellest 2m reeglist kinni!
Ø Sooja jooki korraladaja ei paku (soovi korral võta ise jook kaasa)
Ø Oma võistlusnumber tuleb pärast finišeerimist asetada vastavalt märgistatud kasti
Ø Võistluse ajal palume mitte koguneda gruppidesse – hoiama koguaeg mõistlikku distantsi!

