
Palivere Suusasari 2022 

 

 

Toimumiskoht: Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskus. Mäepealse tee, Allikmaa küla, Lääne-

Nigula vald, Läänemaa 

 

Etappide kuupäevad: 

I etapp 13.01.2021 vabatehnika eraldistart 

II etapp 27.01.2021 klassikatehnika eraldistart 

III etapp 10.02.2021 Klassikatehnika ühisstart 

IV etapp 24.02.2021 Vabatehnika ühisstart 

V etapp 12.03.2021 Vabatehnika eraldistart 

 

Täpne rajapikkus sõltub lumeoludest ja avaldatakse nädal enne võistlust. Olenevalt lumeoludest 

võivad etappide toimumise ajad  ja sõidutehnika muutuda. 

I-III etapi stardid algavad kell 18:00, IV  ja V etapi stardid algavad kell 12:00. Täpsem ajakava 

avaldatakse võistluspäeva hommikul. 

 

Võistlusklassid ja stardimaksud:  

Võistlusklass Sünniaasta Stardimaks 

Üks etapp* Kogu sari 

M/N 10 -2011 3/5 12 

M/N 12 2010-2009 3/5 12 

M/N 15 2008-2006 3/5 12 

M/N 18 2005-2003 3/5 12 

M 2002-1982 5/10 22 

M40 1981-1972 5/10 22 

M50 1971- 5/10 22 

N 1981-1987 5/10 22 

N35 1986-1977 5/10 22 

N45 1976 5/10 22 

*eelregistreerides/ kohapeal 

Suurpere soodustus: kui ühest perest võistleb rohkem kui 2 last, siis alates 3ndast lapsest on 

osalemine tasuta. Laste vanused peavad jääma alla 18 a. 

 



Eelregistreerimine: aadressil jaanika.paalmae@gmail.com. Registreerudes kirjutada enda nimi ja 

sünniaasta. Eelregistreerimine lõppeb võistluseelse päeva õhtul kell 20:00. Stardimaksu saab 

maksta võistluspäeval sularahas või kanda MTÜ Suusaklubi Sula arveldusarvele 

EE331010602016093004, selgituseks kirjutada osaleja nimi ja etapi kuupäev. 

 

Punktiarvestus: 

Igal etapil jagatakse punkte igas vanusegrupis eraldi. I koht saab 25 punkti, II koht 22 punkti, III 

koht 20 punkti, IV koht 19 punkti, V koht 18 punkti jne. 

Üldarvesstusse läheb 4 parema etapi punktid.  

Punktide võrdsuse korral saab määraks kõrgemate kohtade arv. Nende võrdsuse korral viimase 

etapi koht. 

 

Autasustamine: autasustatakse sarja kokkuvõttes iga vanusegrupi 3 paremat karika ja diplomiga. 

Kõikide vahel, kes on osalenud vähemalt 3 etapil, loositakse hooaja lõpetamisel loosiauhindu 

sponsoritelt. 

Autasustamine toimub viimasel etapil. 

 

Osalustasu sisaldab: osalemist võistluse, elektroonilist ajavõttu, sarja kokkuvõttes parimate 

autasustamist. 

 

Osaleja vastutus: võistlustel võivad osaleda kõik, kelle tervislik seisund ja sportlik ettevalmistus 

lubab läbida oma vanuseklassi distantsi. Registreerimisega kinnitab osaleja, et on käesoleva 

juhendiga tutvunud ja osaleb võistlusel omal vastutusel (alaealiste võistlejate eest kannavad 

vastutust nende vanemad või volitatud saatjad). Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud 

tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. 

 

Juhendis käsitlemata küsimused ja protestid tulemuste kohta lahendab võistluste peakohtunik.  

 

 

 

 

 



               

                


