
NÕMME LUMEPARGI SLOPESTYLE JAM 2023 ÜLDJUHEND

1. VÕISTLUSTE AEG JA KOHT

Võistlus toimub P 26.03.2023 Nõmme Lumepargis kell 12:00-18:00.

2. VÕISTLUSALA

Võisteldakse lumelaua ja freestyle suusa pargisõidus. Võistluste ajal (12.00-18.00) on parginõlval lubatud
sõita ainult antud võistlusklassi võistlejatel.

3. VÕISTLUSKLASSID:

● Nõmme Lumepargi Laste Slopestyle Jam - kuni 12a.: Suusk ja laud (selles võistlusklassis on kõik
võitjad)

● Noored kuni 14a. : Suusk ja laud
● Juuniorid 15-17a. : Suusk ja laud
● Naised 18+ : Suusk ja laud
● Mehed 18+ : Suusk ja laud
● Noorte ja juuniorite võistlusklassides toimub eraldi arvestus poistele ja tüdrukutele.
● Juhul kui I GRUPI võistlusklassi EELREGISTREERIB vähem kui kolm osalejat, siis võistlusklass

liidetakse astme võrra vanemate vastava võistlusklassiga!

4. REGISTREERIMINE

● Eelregistreerimine läbi online ankeedi toimub E 21.02 - R 25.02. Eelregistreerimisel võistlustest
osavõtt TASUTA ning Nõmme Lumepargi päevapilet soodushinnaga - täispilet 20 € ja alla 12-a
lastele 15 €.

● Koha peal registreerimisel osalustasu 15€ ning mäepilet vastavalt Nõmme Lumepargi hinnakirjale.

5. TURVALISUS

Kiivri ja võistlusnumbri kandmine on kohustuslik nii treeningute kui ka võistlussõitude ajal. Kiivrita ja
numbrita kedagi treeningutele ega võistlusalale ei lubata. Võistlust turvab kiirabibrigaad, õnnetusjuhtumi
korral saab kohapeal professionaalset abi.

6. VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA AJAKAVA

Võistlus toimub jam formaadis. Igas vanuseklassis sõidetakse lumelauda ja freestyle suuska läbisegi. Iga
vanuseklassi sessiooni pikkus on 30 min ning selle aja jooksul on võimalik teha nii palju sõite, kui jõuad.
Võistlus toimub ainult slopestyle pargi osas, hinnatakse ülemist ja alumist platood eraldi. Kohtunikud
hindavad kahte paremat sooritust mõlemal platool ning tulemused liidetakse ühtseks skooriks.

Laste Slopestyle Jam suusk ja laud. Selles klassis naudivad sõitmist koos kõik kuni 12-aastased lapsed. Siin ei
jagata kohti vaid kõik on võitjad, kes osalevad!

7. ORIENTEERUV AJAKAVA (korraldaja jätab endale õiguse vajaduse korral muuta):

I GRUPP - Registreerimine/numbrite jagamine PEAKASSAS kl. 12.00-12.30.
12.00 - 12.30 Registreerimine ja võistlusnumbrid peakassas. Mäepileti saad osta rendikassast.
12:45 Riders meeting Sinise nõlva all
13.00 - 13.30: Laste Slopestyle Jam: suusk ja laud
13.30 - 14.00: Noored 12-15: suusk ja laud
15.00-15.15 AUTASUSTAMINE

II GRUPP - Registreerimine/numbrite jagamine PEAKASSAS kl. 14.30-15.00.
14.30-15.00 Registreerimine ja võistlusnumbrid peakassas. Mäepileti saad osta rendikassast.
15.45 riders meeting Sinise nõlva all
16.00-16.30 Juuniorid 15-17: suusk ja laud
16.30 - 17.00: Naised suusk ja laud
17.00 - 17.30: Mehed laud
17.30 - 18.00: Mehed suusk
18.30 AUTASUSTAMINE


