12.Eestimaa talimängud
EST-LAT liiga 5. ja 6. etapp
Suusaorienteerumine

Aeg: 2.-3. märts 2013.a.
Koht: Haanja-Munamäe, võistluskeskus on Suure Muna kohvik Suure Munamäe jalamil, vahetult
maantee ääres.
Tähistus: Võru-Haanja-Ruusmäe teel, Suure Munamäe jalamil. Asukoht: http://alturl.com/q7dew
Ajakava:

Laupäev: Sprint, startide algus 15:00
Pühapäev: Lühirada, startide algus 10:00

Osavõtjad:
Osavõtt on vaba kõigile suusaorienteerumishuvilistele.
Maakondade võistkonnad moodustatakse antud maakonna territooriumil elavatest, töötavatest,
õppivatest või maakonnas registreeritud spordiklubide sportlastest.
Võistlusklassid:
M12*, N12*, M14, N14, M16, N16, M18, N18, M21, N21, M35, N35, M45, N45, M55, N55
* M12 ja N12 klassides ei toimu talimängude arvestust, võistlus läheb EST-LAT liiga ja EOL SO noorte
karikasarja arvestusse
**EST-LAT liigasse kuuluvate klasside M20 ja N20 tulemused liiga punktiarvestuse jaoks saadakse
väljavõttena MN21 võistlusklasside tulemustest ja klasside MN65 tulemused väljavõttena MN55-st.
Märkesüsteem:
Kõigis klassides elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem, kasutada võib kõiki SI kaardi versioone.
SI-kaardi rentimine korraldajalt maksab 1 €/päev, rendivajadusest korraldajaid informeerida
eelregistreerimisel. Rendisumma tuleb tasuda võistluste sekretariaati. Rentija kohustub
kompenseerima 40.- € SI-kaardi kaotamise või purunemise eest.
Võistlusnumbrid:
Võistlustel kasutatakse numbreid, number kinnitada vasaku reie külge. Mõlemal päeval kasutatakse
sama numbrit.
Registreerimine:
Registreerimisel näidata ära iga osavõtja sünniaasta, võistlusklass, EOL kood ja SPORTidendi (SI-kaardi)
number või rentimise vajadus ning maakondlik kuuluvus.
Registreerimine kuni 25. veebruarini 2013 veebiaadressil https://www.osport.ee või e-posti aadressil
jyrijoonas@gmail.com

Lisaks nimelisele registreerimisele tuleb maakondade spordiliitudel teha ka arvuline registreerimine
talimängude registreerimismoodulis veebiaadressil http://www.joud.ee/est/g161/. Seega tuleb kõigil
eestimaalastest võistlejatel kontakteeruda maakondade spordiliitudega. NB! Eestimaalastel lubatakse
võistelda ainult oma vanuseklassis!
SI kaardi numbri vahetamise tasu 2€
Autasustamine:
Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medali ja diplomiga.
Osavõtumaksud:
Vastavalt talimängude juhendile on osavõtumaks võistleja kohta igal spordialal 7€ (hõlmab mõlemat
päeva, registreerudes ainult üheks päevaks, osavõtumaks sellest ei muutu).
Muu info:
Võistluskeskuses puhvet, WC ja arst. Tasuta pesemine Haanja Suusakeskuses.
Parkimine tasuta.
Talimängude info, juhend, majutus:
www.joud.ee/g164/
Võistluse korraldajad:

EMSL Jõud, www.joud.ee
OK Võru, www.okvoru.ee
Peakorraldaja: Jüri Joonas, mob 56 158 666, e-post jyrijoonas@gmail.com
Sekretär: Erik Saarts, mob 56 577 627, e-post erik@dotbox.ee
Rajameister: Lauri Sild

