14. Eestimaa talimängud
Kiiruisutamine
Juhend ja võistlusinfo
Aeg: 05. märts 2022.a
Koht: Lasnamäe Härma uisurada - J.Koorti 25, Tallinn
Kiiruisuraja pikkus 400 m, laius 10 m.
AJAKAVA
kell 11.00 - 11.45 Soojendus
kell 11.45 Jää puhastus
kell 12.00 Startide algus
500m
mehed M
mehed veteranid M40
naised N
naised veteranid N35
kell 12.45
noored poisid M16
noored tüdrukud N16
kell 13.15
1500m
naised N
naised veteranid N35
noored poisid M16
noored tüdrukud N16
3000 m
mehed M
mehed veteranid M 40
Jää puhastus vastavalt vajadusele, võib startide aega edasi nihutada.
Osavõtjad
Maakondade võistkonnad moodustatakse antud maakonna territooriumil elavatest,
töötavatest, õppivatest või maakonnas registreeritud spordiklubide sportlastest.
Võistkonna suurus on piiramatu.

Võistlusklassid ja distantsid:
N16
2006 ja hiljem sündinud
500 m ja 1500 m
N
1988 - 2005
500 m ja 1500 m
N35
1987 ja varem sündinud
500 m ja 1500 m
M16 2006 ja hiljem sündinud
500 m ja 1500 m
M
1983 – 2005
500 m ja 3000 m
M40 1982 ja varem sündinud
500 m ja 3000 m
Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
Maakondade paremusjärjestus selgub 8 parema tulemuse kohapunktide liitmise tulemusena,
kusjuures I koht annab 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht – 43 p, 5.koht - 42 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Registreerimine
Eestimaa talimängudele registreerimine toimub veebipõhiselt aadressil
http://www.joud.ee/est/g161/ . Maakondade registreerimismoodulis avaneb kavas olevate
spordialade loetelu, sh kiiruisutamine.
Registreerimise tähtaeg on 21. veebruar 2022.a.
Soovitatav on registreerimine teha oma maakonna spordiliidu esindaja kaudu.
Võistlejate ülesandmise saate teha ka registreerimislingi kaudu:
https://my.raceresult.com/191352/registration . Teha märge osavõtumaksu arve maksja kohta.
Osavõtumaks
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast
osavõtumaksust, milline on 12.- eurot iga osavõtja kohta. Osavõtumaks üle kanda arve alusel
vastavalt maksetähtajale.
Autasustamine
Kõikide võistlusklasside kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga. Võistkondliku
paremusjärjestuse kolme paremat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga.
Võistluste korraldamine ja juhtimine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Jõgevamaa Spordiliiduga Kalju.
Peakohtunik:
Peasekretär:
Ajavõtt:

Väino Treiman - tel 5235305
Uno Valdmets - tel 5150477, e-mail unovaldmets@gmail.com
Urmas Paejärv – 5518729, e-mail urmas.paejarv@gmail.com

Talimängude korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19
perioodil.
14. Eestimaa talimängude info:

http://www.joud.ee/est/g188

