12.jaanuar
I etapp
ÜLDINFO:
Kavas on vabatehnika eraldistardid. Kõikide vanuseklasside stardid algavad kell 18.00!
Starditakse vanuseklasside järjekorras eraldistardist 30 sekundiliste vahedega
(stardiintervallidega). Iga osaleja vastutab ise oma õige distantsi läbimise eest. Võistlejad osalevad omal
riisikol (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või volitatud saatjad).

REGISTREERIMINE:
Eelregistreerimine avatud kuni 12.jaanuar kell 14.00!
KOHAPEAL REGISTREERIMIST EI TOIMU!
Registreerimine: http://www.karupesateam.ee/registreerimine/
LASTELE (NM6-NM18 vanuseklassidele) on osavõtt TASUTA!
NM – NM70 on osalustasu 2€ (tasumine kohapeal sularahas)

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
> Tutvu kindlasti rajakaartidega!

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

COVID-INFO:
Väga oluline on, et osalema ei tuleks keegi, kellel on haigusnähud või on kokku puutunud
koroonaviirusesse nakatunud inimesega. Hoiame ennast ja teisi!
Lähtume jooksvalt Vabariigi Valitsuse korraldustest. Alates 20-aastane ja vanem osaleja,
peab korraldajale esitama enda COVID-19 haiguse läbipõdemise või vaktsineerimise
tõendi, mille alusel pääseb võistlema. Võistluspäeva sujuvamaks tööks, palume saata enda
COVIDi tõendi meiliaadressile tanel@ojaste.ee (tel. 5125893). Osaleja, kes on seda juba
teinud ei pea sarja järgmistel etappidel tõendit uuesti esitama!
SUUSASARJA TULEMUSTE ARVESTAMINE:
Paremusjärjestus selgitatakse punktitabeli järgi igas vanuseklassis eraldi. Samuti jagatakse
punkte vanuseklassiti. Toimunud etappidest arvestatakse maha kehveim 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 Karupesa Teami veebilehel: http://www.karupesateam.ee
AUTASUSTAMINE:
Etappidel eraldi autasustamist ei toimu. Suusasarja kokkuvõtlik autasustamine toimub
16.märtsil vahetult peale Otepää lahtiseid meistrivõistluseid murdmaasuusatamises.
Kokkuvõttes autasustatakse kõikide vanuseklasside kolme paremat nimelise karikaga ja
meenega, kes on osalenud vähemalt 2-l etapil.
Kõikide osalejate vahel loositakse välja erinevaid ergutusauhindasid toetajatelt ja
sponsoritelt. Iga osalemise eest saab loosimises ühe „hääle“. Kõikidel etappidel osalenutel
on loosimises 5 häält J Loosiauhinnafond enam kui 800€ J

KÕIK OSALEJAD SAAVAD FINIŠIS VÄIKESE ÜLLATUSE J
(koostööpartner LTT OÜ-lt)
KORRALDAJA:
MTÜ Karupesa Team koostöös Valgamaa Spordiliiduga.
Kontakt: Tanel Ojaste / +372 5125893 / tanel@ojaste.ee

