Eesti Akadeemiline Spordiliit – Kõik üliõpilasspordist!

EESTI ÜLIÕPILASTE 2022. A. MEISTRIVÕISTLUSED
MURDMAASUUSATAMISES
Juhend
1. EESMÄRK. Selgitada Eesti üliõpilaste meistrid; populariseerida suusasporti kõrgkoolides.
2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad reedel, 25. veebruaril 2022 Lähtel. Suusatatakse Lähte suusaradadel.
3. KORRALDAMINE. Võistlused organiseerib Eesti Akadeemiline Spordiliit koostöös Tartu Valla Spordikooliga.
Võistluste peakorraldaja on Allar Kivil (+3725287203)
4. OSAVÕTJAD. Võistlustest saavad osa võtta EASLi liikmesõppeasutuste ja teiste Eesti kõrgkoolide üliõpilased,
kehtiva üliõpilaspileti või mõne muu üliõpilasstaatust kinnitava dokumendi esitamisel (vanusepiiranguid ei ole)
ning vilistlased, kes on lõpetanud õppeasutuse 2021. a või hiljem. Võistlustel võivad osaleda ka gümnaasiumite
ja kutsekoolide õpilased, kes on vähemalt 17 aastat vanad. Väljaspool arvestust võivad võistlustel osaleda
kõrgkoolide õppejõud ja töötajad ning teised soovijad.
Tasuta saavad võistlustel osaleda EASLi liikmeskoolide eelregistreerunud üliõpilased! Mitteliikmeskoolide
üliõpilased, kõrgkoolide töötajad ja teised osavõtjad saavad osaleda pärast osalustasu (5 EUR) tasumist EASLi
pangakontole hiljemalt 22.02.2021 (a/k: EE462200221011374025, Swedbank, selgitus: suusatamise MV, osaleja
nimi).
Võistluspaigas tasumise korral on osavõtumaks EASLi liikmeskoolide eelregistreerimata üliõpilastele 5 EUR,
teistele 10 EUR sularahas.
5. COVID-19 reeglid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele peab iga võistleja, treener, kaaselaja jne. esitama
enne saali sisenemist ühte alljärgnevatest dokumentidest:
-Vaktsineerimistõend, mis näitab täielikku vaktsineerimist, või;
-Koroona läbipõdemise tõend, mis ei ole vanem kui 180 päeva.
Tõendi mitteesitamisel inimest saali ei lubata. Haigussümptomitega osalejat ei lubata korraldajate
poolt võistlusele.
6. VÕISTLUSTE KAVA.
14:00

N 5 km vabatehnikas, eraldistardist

14:15

M 10 km vabatehnikas, eraldistardist

15:00

Individuaalvõistluste autasustamine

15:30

Teatesprint (2 M ja 1 N), võistkond kolme liikmeline, vähemalt üks naine.

16:00

Teatesprindi autasustamine

7. AUTASUSTAMINE. Individuaaldistantside võitjatele ning teatevõistluse võitjatele omistatakse Eesti üliõpilaste
2022. a meistri nimetus ning autasustatakse meistrimedali, meene ja diplomiga. Teise ja kolmanda koha
saavutanud võistlejaid autasustatakse medali, EASLi diplomi ja meenega.
8. MAJANDAMINE. EASL tasub võistluste tehnilise korraldamisega seotud kulud. Osavõtjate sõidu-, majutus- ja
toitlustamiskulud kannavad lähetavad õppeasutused või osavõtjad.
PS! Võistluskeskuses on olemas riietumise- ja pesemisvõimalused.
9. REGISTREERIMINE. Registreerimine kirjalikult (individuaal ja teatesprint) kuni 23.02.2022.a. EASL
koduleheküljel www.easl.ee.
Kohapealne registreerimine ja üliõpilasstaatuse kontroll toimub alates kella 13:00.

KINNITAN ..........................................
12. jaanuar 2022.a,
Mikk Laas, EASL peasekretär

www.easl.ee

