ÜLDJUHEND 2020/2021
1.EESMÄRK
1.1 Tõsta laskesuusatamise populaarsust noorte hulgas
1.2 Tõmmata enam tähelepanu noorte laskesuusatamisele
1.3 Korraldada kogu hooaega läbiv võistlussari noortele
1.4 Laiendada laskesuusatamise kandepinda
1.5 Tuua juurde laskesuusatamisse uusi noori talente, kes kandideeriksid tulevikus Eesti
koondisesse

2. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
2.1 Võistluste etappide läbiviijaks on ELSF koostöös ELSF liikmes klubidega (edaspidi korraldaja)
2.2 Etappidel on kohal ELSF esindaja (noorte projektijuht või peasekretär)
2.3 Igal etapil on oma võistlus žürii ( peakohtunik, staadioni ülem, radadeülem,
start/finiš, ajavõtuülem ja võistlus sekretär

lasketiiruülem,

2.4 Võistluste ametlik nimetus on „ ELSF VÄRSKA ORGINAAL NOORTESARI“
2.5 Võistluste ära jätmise ilmastikuolude tõttu antud paigas ja ajal otsustab võistlus žürii ning annab
sellest teada ELSF- le vähemalt 5 päeva ette. Üleviimisest teise kohta ja ajale teavitama liikmes
klubisid vähemalt 3 päeva ette
2.6 ELSF sõlmib iga etapi korraldajaga lepingu, kus sätestatakse täpsemalt poolte kohustused ,
õigused, vastutus ning erikokkulepped
2.7 Võistluste läbiviimise kulude jaotumine ja katmise kord fikseeritakse ELSF ja korraldaja vahelises
lepingus.

3 .LÄBIVIIMISE TINGIMUSED
3.1 Võistlused viiakse läbi vastavalt IBU laskesuusatamise kehtivatele võistlusmäärustele
3.2 Võistlustel on ajavõtt korraldatud elektrooniliselt ning elektroonilise ajavõtu eest vastutab
korraldaja (kui pole teisiti kokkulepitud)
3.3 Esialgsed võistlustulemused on kättesaadavad samal päeval ELSF kodulehel
3.4 Võistluspaigas on tagatud ELSF I poolt tarnitavate reklaamide paigaldamiseks tehnilised
tingimused stardi- ja lõpukoridoris
3.5 Sponsorite reklaamimine sportlaste võistlusriietusel ja võistluspaigas peab vastama ELSF
nõuetele (IBU)
3.6 Võistluse korraldajal on õigus sõlmida lepinguid lähtudes võistluste parema läbiviimise,
laskesuusatamise propageerimise ja materiaalse kindlustamise eesmärkidest, eelnevalt
kooskõlastades need ELSF –iga
4.OSAVÕTJAD
4.1 Osaleda võivad kõik oma vanusele vastavas vanuseklassis, treenituse tase ja tervislik seisund peab
lubama osaleda võistlustel kavas olevatel distantsidel (vastutavad kindlustuse olemasolu eest )
Kõik sarjast osavõtjad on kohustatud kord aastas läbima arstliku tervisekontrolli.
4.2 Võistlustele registreerja võtab endale vastutuse p.4.1 ja p5.1 toodud tingimuste täitmise eest.
4.3 Vanuseklassid võistlustel on tüdrukud (N13-N19) ,poisid (M13-M19) väljaspool sarja
punktiarvestust saavad võistelda M/N harrastajad ning M/N veteranid
1.N19 M19 2002-2003
2. N17 M17 2004-2005
3. N15 M15 2006-2007
4. N13 M13 2008-2009
5. N/M harrastajad -1979
6. N/M 40 1971-80
7. N/M 50 1961- 70
8. N/M 60 1960 ja vanem

5. REGISTREERIMINE

5.1 Nimeline registreerimine etapiks esitada hiljemalt võistlustele eelneva neljapäeval ( või kaks
päeva enne võistlust) kella 16.00-ks. Anonüümseid registreerimisi (s.o. ilma esindaja andmeteta) ei
arvestata
5.2 Eelregistreerimine teha ELSF registreerimisblanketil ( saadetakse välja koos võistluste juhendiga)
Eelregistreerimis leht peab olema korrektselt täidetud ( võistleja nimi, sünniaasta, vanuse klass, klubi)
5.3 Loosimine teostatakse arvutiga ning avaldatakse võistlus eelsel päeval ELSF kodulehel
6. PROGRAMM
6.1 Reeglina algavad võistlused kell 10:00 pealelaskmisega ja kell 11:00 stardid ( kui ELSF ja korraldaja
pole teisiti kokku leppinud)
6.2 Iga võistleja saab võistelda AINULT oma vanuseklassis ja esindada ühte ELSF liikmes klubi
6.3 Nooremad kui 12a seisuga 01.08.2020 ei saa võistelda tulirelvadega tulenevalt relvaseadusest

7. TULEMUSTE ARVESTAMINE ; AVALDAMINE JA PROTESTID

7.1 Ajavõtu, tulemuste arvestamist ja punktiarvestust teostab ELSF –i poolt määrtatud isik iga etapi
järgselt ka korraldaja.
7.2 Esialgsed tulemused avaldatakse koheselt peale iga vanuseklassi lõpetamist ja pannakse
infotahvlile
7.3 Punkte saavad kõik osavõtjad ( vt punktitabel )
7.4 Arvesse lähevad kõikide etappide tulemused
7.5 Punktide võrdsuse korral saab määravaks kõrgemate kohtade arv. Nende võrdsuse korral viimase
võistluse tulemus
7.6 Protesti esitamine vastavalt IBU reeglitele

8. AUTASUSTAMINE
8.1 Igal etapil autasustatakse Värska originaal medaliga N13/M13 vanuseklassis esimest kuut (1-6)
teistes vanuseklassides esimest kolme(1-3)
8.2 Etappide korraldajad võivad lisaks välja panna eriauhindu( kui auhinnad ei härisi suhteid sarja
sponsoritega)
8.3 Noortesarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklassides N13/M13 kuute paremat (1-6) teistes
vanuseklassides kolme paremat (1-3)
8.4 Iga etapi autasustamine algab 15 minutit peale viimase võistleja lõpetamist
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