Põltsamaa suusatuur 2021
Juhend.
EESMÄRK
• Suusatuuri eesmärk on elavdada Põltsamaa piirkonna suusaelu ja propageerida
terviseliikumist.
• Pakkuda meeldejäävaid kogupere suusaelamusi.
• Pakkuda piirkondlikke võistlusi noorsportlastele ja harrastajatele.
• Kaasata uusi huvilisi suusatamise juurde.
REGISTREERIMINE
• Registreerida saab võistluspaigas kohapeal jooksvalt või eelregistreerida enne etappi
jagatud lingil.
• Osalemine TASUTA.
ETAPID
• I etapp R, 8. jaanuar VABA
• II etapp P, 17. jaanuar ÜHISSTART VABA
• III etapp N, 28. jaanuar KLASSIKA
• IV etapp T 23. veebruar SUUSAMATK (laste vanuseklassid)
või K, 24.veebruar KUNINGASÕIT (NM18, NM, NM45)
• V etapp R, 26. veebruar SPRINT
• VI etapp P, 21.märts ÜHISSTART
!!!! ETAPID VÕIVAD MUUTUDA VASTAVALT COVID-19 PIIRANGUTELE,
RAJALE JA ILMAOLUDELE!!!!
VANUSEKLASSID
MN kuni 8 (2013 ja hiljem)
MN10 (2011-2012)
MN18 (2003-2005)
MN12 (2009 - 2010)
MN (1977-2002)
MN15 (2006-2008)
M45, N45 (1976 ja varem)
TULEMUSTE ARVESTAMINE
Tulemuste arvestamine toimub igas võistlusklassis eraldi ja igal etapil selgitatakse
paremusjärjestus võistlustulemuste põhjal. Sarja koondarvestusse annab iga etapi tulemus
punkte vastavalt alljärgnevale:
I koht 25 punkti, II koht 20 punkti, III koht 16 punkti, 4. koht 13 punkti, 5. koht 12 punkti jne.
Alates 16. kohast saab iga järgnev osaleja 1 punkti.
!! IV etapi arvestus Vanuseklassid kuni MN15 k.a. saavad osalemise eest kas 23.02.
suusamatkal või 24.02. Kuningasõidul 10 punkti (mõlemal päeval osalemise eest topeltpunkte
ei saa). MN18 ning meeste ja naiste vanuseklassidel arvestatakse suusatuuri punktid vastavalt
juhendile 24.02 Kuningasõidu tulemuste alusel.
PS! 24. veebruari Kuningasõidul toimub ka eraldi autasustamine
Koondarvestusse lähevad kõikides võistlusklassides arvesse toimunud etappidest ühe võrra vähem
etappide paremad punktid. Võrdsete punktide korral on võitja enim esikohti saanud,

selle võrdsuse korral paremaid kohti saavutanu ning selle võrdsuse korral viimasel etapil

parema koha saavutanu
AUTASUSTAMINE
Autasustatakse pärast viimast etappi koondarvestuse iga vanuseklassi 3 parimat.
Loosiauhinnad kõigi osalenute vahel.
Korraldajad:
Kuningamäe Spordiklubi ja SA Põltsamaa Sport. Info tel: 50 50986 Indrek Eensalu.
Suusasarja osaleja OHUTUSREEGLID
• Ära tule võistlema haigena ega lähikontaktsena!
• Võistlusele registreerimisega on osavõtja kinnitanud, et ei ole teadlikult olnud otseses
füüsilises kontaktis COVID-19 haigega, tal ei ole COVID-19 haigusnähtusid ja võistluse ajal
järgib kõiki Vabariigi Valitsuse poolt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud reegleid.
• Pealtvaatajad ei ole lubatud!
• Väldi grupi kogunemisi!
• Stardinumbrite jagamine toimub välitingimustes. Suusamajja sisenemine ainult treeneri
kutsel ja kandes maski.
• Ei kätle ega kallista!
• Peale oma võistlust lahkume esimesel võimalusel.

