PÕLVA VALLA SUUSASARI 2015
Eesmärk
* Populariseerida suusasporti elanikkonna hulgas
* Pakkuda võistlusvõimalusi kõikidele suusahuvilistele
* Selgitada Põlva valla parimad suusatajad erinevates vanuseklassides

Aeg, koht, stiil, distantsid
Suusasarja kõik etapid toimuvad Mammaste Tervisespordikeskuse suusaradadel.
Kõikidel etappidel start avatud kella 17.00 – 19.00.
I etapp
27.jaanuaril
II etapp
10.veebruaril
III etapp
3.märtsil
IV etapp
17.märtsil
V etapp
24.märtsil
Kõik etapid sõidetakse vabas sõiduviisis, soovijatel võimalus kasutada klassikast sõiduviisi.
Distantside pikkused sõltuvad lumeoludest.
Distantsid vanuseklassides I etapil:
1 km –
T10,P10
2,5 km –
T12,P12,T14,P14,T16,N45
5 km (2 x 2,5 km) – P16,T18,N,N35,M55,M65
7 km (3 x 2,5 km) – P18,M,M35,M45

Vanuseklassid
T10/P10
T12/P12
T14/P14
T16/P16
T18/P18
N/M
N35/M35
N45
M45
M55
M65

2005 ja hiljem
2003 - 2004
2001 – 2002
1999 - 2000
1997 - 1998
1981 - 1996
1971 -1980
1970 ja varem
1961 - 1970
1951 - 1960
1950 ja varem

Registreerimine kohapeal. Stardimaksu ei ole.
Startida võib vabalt valitud ajal kahe tunni jooksul. Ajavõtt elektrooniline.
Kasutusel puutevaba SI Air+ süsteem.
Vajalikud kiibid saab võistluskeskusest, Mammaste Tervisespordikeskuse majast.

Kuidas AIR+ kiipi kasutada ?
AIR+ kiibi soovitame kinnitada parema käe randmele.
Kiip tuleb enne starti NULLIDA ja KONTROLLIDA. Kontrollimine aktiveerib kiibi aktiivosa,
mis võimaldab distantsilt märget teha. Töötaval kiibil vilgub 5 sekundit intervalliga roheline led.
Finišis on kasutusel võimsam jaam, selle töömaa on 3 m. Finišis tuleb sõita läbi värava. Kiip
piiksub ja lülitub VÄLJA ! Välja lülitanud kiip enam märkeid ei fikseeri. Pärast finisit tuleb
minna kiipi maha lugema ja tulemust saama Spordikeskuse majja.

Autasustamine
Üldkokkuvõttes autasustatakse Põlva valla SUUSASARI 2015 iga vanuseklassi võitjat
auhinnaga. Autasustatavate kohtade arv sõltub osavõtjate arvust vanuseklassis.
Üldkokkuvõttes kõikide osalejate vahel loosiauhinnad.
Üldparemusjärjestuse selgitamisel lähevad arvesse kõikidel etappidel kogutud kohapunktid.
Kohapunkte saab igal etapil järgnevalt: I koht 50 punkti, II koht 40 punkti, III 35 punkti, 4.koht
30 punkti, 5.koht 29 punkti, jne

Muud
Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga võistleja ise.
Korraldajad jätavad endale õiguse teha juhendisse muudatusi vastavalt ilmaoludele.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.
Info etappidel kavas olevate distantside kohta ilmub päev varem SK Serviti, OK Põlva Kobras
või spordiliidu kodulehel.

Korraldajad
Spordiklubi SERVITI, OK Põlva Kobras, Põlva Maakonna Spordiliit

Toetavad
Põlva vald, Kultuuriministeerium, Maraton Spordikaubad

