
 
Pöide suusasõit 
  
AEG, KOHT:   
24. veebruar 2013 
 
Lähe/Lõpp  Tornimäel   Start kell 12.00  
 Laste sõit 12.10  
 
KORRALDAJAD:  
MTÜ Pöide Spordiselts ja Pöide Vallavalitsus  koostöös sponsorite ja toetajatega. 
 
RADA: 
Põhidistants 24 (2*12) km ring.  
Lühidistants 12 km 
Lastesõidud 
Vabatehnikas, lisaks võimalusel ka klassika jälg. 
Rada on tähistatud  (teede ületustel on tagatud julgestusteenistus ja suunajad).  
Rajal on üks joogipunkti, finišis pakutakse teed ja suppi. 
Korraldaja jätab endale õiguse raja pikkust muuta vastavalt ilmastikuoludele. 
 
OSALEJAD: 
Osaleda võivad kõik suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks.  
Osavõtt  toimub omal vastutusel. 
 
OSAVÕTJATE REGISTREERIMINE: 

o Tasudes ülekandega MTÜ Pöide Spordiseltsi arvele 221048815311,  

selgitusse märkida osavõtja nimi, sünniaasta ja vald või organisatsioon keda esindatakse ning 

distants pikk/lühike; samad andmed palume saata ka maire.kaarid@poidevald.ee 
o Pöide vallavalitsuse kantseleis; 
o Võistluspäeval Tornimäe Rahvamajas kell  10.00 – 11.30  
o Numbrite väljastamine Tornimäe Rahvamajas 10.00 – 11.30 

 
OSAVÕTUTASU (EUR): 
Eelregistreerimisel, kuni 22.02.2013 kell 15.00-ni,  5 €; 
Perekond (sõltumata osalejate arvust) 10 €  
Kohapeal – 10 €; Perekond (sõltumata osalejate arvust) 20 € 
Lastesõit tasuta 
 
OSAVÕTJATELE  KINDLUSTATAKSE:  
rinnanumber, suusarada, ajavõtt, juua ja süüa rajal ja finišis, tulemus lõpuprotokollis, 
pesemisvõimalus (mehed koolimajas, naised rahvamajas),  parimatele autasustamine, lisaks 
loosiauhinnad.  
 
AUTASUSTAMINE: 
kuni 6 a. (sünd. 2007  ja hiljem) P, T eraldi 1,0 km 
7-8 a.(2006-2005) P, T eraldi   1,0 km  
9-10 a. (2004-2003) P,T eraldi  1,0 km 
11 – 12 a. (2002-2001) P,T eraldi  1,0 km 



 
Suusatajate võitjate autasustamine toimub orienteeruvalt kell 14.00 Tornimäe Rahvamajas. 
Pikal sõidul autasustatakse võistluste 3 paremat meest ja 3 paremat naist. 
Lühemal distantsil autasustatakse vanuseklassi M/N 15 1998 ja hiljem sündinud 
kolme paremat. 
Välja on pandud ka eriauhinnad osavõtjatele. 
 
VARIA: 
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab organiseerimiskomitee. Protesti esitamise aeg -1 
tund peale finišit. 
Võistluspäeval stardi-finišipaigalt ja distantsilt leitud asjad palume tuua võistluse 
sekretariaati.  
 
Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korraldajate poolt jooksvalt. 
 
Info 
Jüri Linde tel. 4521175, mob. 5230711, e-mail jyri.linde@poidevald.ee 
 
 
MTÜ Pöide Spordiselts 
 


