
                              
PÕLVAMAA  SUUSASARI 2023  

 
 Eesmärk  
* Tõsta suusaspordi popularsust ja elavdada piirkonna suusaelu. 

* Pakkuda võistlusvõimalusi kõikidele suusahuvilistele. 

* Elavdada erinevate spordialade harrastajate argipäeva, populariseerida  

   õuesporti ja tõsta liikumisharrastajate motivatsiooni. 

* Julgustada kõiki inimesi osalema Põlvamaa spordiüritustel. 

 
Aeg, koht, osalejad, sõiduviis, distantsid, tulemuste arvestamine 
Põlvamaa SUUSASARI 2023 etapid toimuvad vastavalt kalenderplaanile.  

Kõikidel etappidel start avatud kella 16.00 – 19.00. 

I etapp  24. jaanuaril  

II etapp 7. veebruaril  

III etapp 28. veebruaril  

IV etapp 7. märtsil 

 

Põlvamaa suusasarjas võivad osaleda kõik soovijad, kelle tervislik seisnud lubab läbida vastavalt 

oma ettevalmistusele valitud pikkusega distantsi.      

                                     Kõik etapid sõidetakse vabas sõiduviisis, soovijatel võimalus    

                             kasutada klassikalist sõiduviisi,  rada olemas. 

Igal etapil neli erinevat distantsi: 

tillu – 0,3 km 

mini – 1 km 

midi – 4 km 

maxi – 8 km 

Vanuseklasse ei ole. Igal etapil absuluutarvestus distantside kaupa. 

Ajavõtt võistlejatele elektrooniline. Kasutusel puutevaba SI Air+ 

süsteem. Vajalikud kiibi ja rinnanumbri saab võistluskeskusest.  

Matkaklass – kõikidele huvilistele, kes läbivad suuskadel igal etapil vähemalt midi pikkusega 

distantsi aega arvestamata. 

   

Registreerimine, stardimaksud 

Eelregistreerimine aadressil  https://forms.gle/xFGCeVowHJ9aQcX47  

ja lõpeb vastava etapi toimumise keskpäeval. Registreerimisvõimalus ka kohapeal.   

Stardimaks lastel/noortel/pensionäridel 2 eur, täiskasvanutel (20.aastased ja vanemad) 5 eur. 

Tasumine võistlusõhtul võistluskeskuses. Matkaklassis osalejatel stardimaksu ei ole. 

 



 
Autasustamine  
Igal etapil 23 loosiauhinda Põlvamaa SUUSASARI 2023 kõigi tulemuse kirja saanud osalejate 

vahel. Loosiauhinnad saab kätte järgmisel etapil või spordiliidust. 

 
Majandamine 
Korraldajad vastutavad etapi tehnilise läbiviimise eest. Osavõtjad kannavad osalised 

korraldamise kulud. 

 
Muud 
Korraldajad jätavad endale õiguse teha juhendisse muudatusi vastavalt ilmaoludele.  

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.  

Info SUUSASARI 2023 kohta SK Serviti, OK Põlva Kobras või spordiliidu kodulehel. 

Tegemist on avaliku üritusega. Võistlustele registreerides annate nõusoleku enda pildistamiseks 

ning tulemuste ja piltide avalikustamiseks korraldajate kodulehel ja facebookis. Tulemusi ja pilte 

võib kajastada ka ajakirjandus.  

 

Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga osaleja ise.  

Kui tunned ennast tõbisena (nohu, köha, palavik), siis jää koju! 

 
 
Korraldajad 
Spordiklubi SERVITI, OK Põlva Kobras, Põlva Maakonna Spordiliit 

                                                 
 
 
Toetavad  
Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp 
 


