
2021. a SAAREMAA SUUSAMARATON KARUJÄRVE TERVISERADADEL 

 

1. Eesmärk 

1.1 Populariseerida suusatamist kui tervislikku ajaviitmise vormi Saaremaal 

1.2 Edendada perekeskset harrastussporti 

1.3 Saaremaa Suusamaraton on üks osa Saaremaa kolmiküritusest, mis koosneb kolmest võistlusest: 

Saaremaa 

Suusamaraton, Saaremaa Suurjooks ja Karujärve Rattamaraton. Juhul, kui suusamaratoni ei ole võimalik 

korraldada, 

asendatakse see kolmikürituses duatloniga (jalgratas ja jooks) 

1.4 Kolmikürituse parimale mehele ja parimale naisele Karujärve Tervisespordikeskuse karikad ja 

eriauhinnad. Parim 

selgitatakse kõigi kolme osavõistluse põhidistantsi läbinute vahel vastavalt koefitsendile (koht ja 

kaotusprotsent võitjale) 

2. Korraldajad 

2.1 MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus koostöös Saaremaa vallaga 

2.2 Lisainfo aivar.kallas@gmail.com tel 56490503 Aivar Kallas 

3. Aeg ja koht 

3.1 Saaremaa Suusamaraton toimub 13. veebruaril 2021. 

3.2 Start ja finiš Karujärve terviseradade suusamaja ees 

Asukoht Google kaardil: KARUJÄRVE TERVISERAJAD, SAAREMAA. Sissesõit Üru-Pidula teelt. 

3.3 Registreerimine ja numbrite väljastamine võistluspäeval kell 10.00-11.30 

3.4 Start 33 km ja 11 km distantsile kell 12.00 

4. Raja pikkus 

4.1 Põhidistantsi pikkus on 33 kilomeetrit e 3 ringi tervisespordi keskuse 11 km rajal. Lühema distantsi pikkus 

on 11 

kilomeetrit (1 ring). 

Sõit toimub vabatehnikas, klassikajälg vastavalt võimalustele. 

5. Toitlustus-joogipunktid 

5.1 Võistlustrassil on neid kaks: 11 km ja 22 km. 

5.2 Võistlejate jootmine rajal on oma teenindava personali poolt on lubatud. 

5.3 Ametlikes toitlustus-joogipunktides pakutakse teed, banaani, soolakurki, leiba ja finišis suppi. 

6. Võistlusklassid 

6.1 Eraldi arvestust peetakse meestele ja naistele. 

6.2 Võistkondlik paremus selgitatakse kohapunktide summeerimisel. 1. koht osalejate arv meesteklassis, 2. 

koht -1p jne. 

Naiste punktiarvestus meeste osalejaarvu alusel. 

6.3 Võistkondlikus arvestuses osalevate 33 km sõitjate parim piirkond selgub registreerimisel märgitud 

piirkonna alusel. 

Võistleja esindab piirkonda reaalse elukoha järgi. Nn „Suure tordi auhind“ 

6.4 Võistkondlik arvestus matkajate osas toimub piirkonda esindanud võistlejate kilomeetrite summeerimise 

alusel. (Sama 

põhimõte, mis osalejate arv piirkonnast) Nn „Väikese tordi auhind“. 

7. Võistluskeskus 

7.1 Võistluskeskus asub Karujärve TSK suusamajas 

7.2 Võistluskeskus on avatud 13.02.2021 kell 10.00 -17.00 

8. Registreerimine 



8.1 Eelregistreerimine Saaremaa Suusamaratonile avatakse peale koroonapiirangute osas võistluste 

korraldamiseks loa 

saamist ja positiivsete lumeprognooside olemasolu korral. 

Korraldusloa saamisel avame Karujärve Tervisespordi Keskuse arveldusarve EE972200221052041715. 

Märkida nimi, 

distants, elukoht. Stardimaks 15 eurot mõlemale distantsile. Suusatajad nooremad kui 18 aastat 5 eurot. 

10. Stardigrupid ja osavõtt 

10.1 1. stardigrupis 33 km sõitjad, 2. stardigrupis 11 km matkajad. 

10.2 Stardikoridori pääseb 10 minutit enne starti 

11. Autasustamine 

11.1 Autasutamine toimub orienteeruvalt kell 15.00 

11.2 Suusamaratoni auhinnad on esemelised ning vastavalt korraldajate ja toetajate võimalustele. 

12. Muu informatsioon 

12.1 Tulemused avaldatakse www.karutervis.ee, www.saaresport.ee 

12.2 Peakohtunik Aivar Kallas 

12.3 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu. 

http://www.karutervis.ee/?fbclid=IwAR32Vz5Rpu6LVcHMPwne9Yj60NC5pi98iZM4sPIkr0Q22YF0zu_GOherbh4
http://www.saaresport.ee/?fbclid=IwAR20OeoYIxnRghl0Zs-Xaqx563refFOHIwq4C8Yozg9REP2U6fR_oq--DCA

