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EESTI ÜLIÕPILASTE 2020. A. MEISTRIVÕISTLUSED  

SÕUDEERGOMEETRITEL 
 

J u h e n d 

 

1. EESMÄRK. Selgitada välja Eesti üliõpilasmeistrid ja ergutada sõudeergomeetritel 

sõudmist EASL liikmesõppeasutustes ja teistes Eesti kõrgkoolides 

2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad laupäeval, 7. märtsil 2020 algusega kell 11.00 

Narva spordikeskuses, (Rakvere 22d, 20306 Narva, Eesti). 

3. DISTANTS 

3.1  2000m – Tudengid, individuaalarvestus 

4. KORRALDAMINE. Võistlused organiseerib Eesti Sõudeliit koostöös Eesti 

Akadeemilise Spordiliiduga. Peakorraldaja on Robert Väli (505 8523).  

5. OSAVÕTJAD. Üliõpilaste meistrivõistlusest saavad osa võtta Eesti kõrgkoolide 

üliõpilased (k.a. kadetid, magistrandid, doktorandid), kellel on kehtiv üliõpilaspilet või 

mõni muu üliõpilasstaatust kinnitav dokument (vanusepiiranguid ei ole) ning vilistlased, 

kes on lõpetanud õppeasutuse 2019. a. või hiljem.  

Võistlusklassid: Mehed, Naised 

6. VÕISTLUSTE SÜSTEEM.  

6.1.  Võistlused peetakse meestele ja naistele 2000m distantsil.  

6.1.1. eelsõite ei korraldata. 

6.1.2. sõitudesse paigutamine toimub sportlaste isiklike rekordite alusel, kuid konkreetne 

rada loositakse 

6.1.3. juhul kui eelülesandmisel ei ole sportlase isiklikku rekordit fikseeritud, siis loositakse 

tema rada varasemaisse vastavasse sõitu (M, N, VabaM, VabaN). 

6.1.4. üldjärjestus selgitatakse aegade põhjal. 

7. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE.  

7.1.  Paremusjärjestus 2000m distantsil selgub ühe sõidu järgi.  

7.1.1. kui sportlased saavutavad võrdse tulemuse, siis üldjärjestuses parem koht 

fikseeritakse varasemas sõidus startinule.  

8. AUTASUSTAMINE. Meeste ja naiste esimest, teist ja kolmandat kohta  autasustatakse 

medali, diplomi ja auhinnaga.  

9. MAJANDAMINE. EASL tasub koostöös Eesti Sõudeliiduga võistluste tehnilise 

korraldamisega seotud kulud. Osavõtjate sõidu- ja kõik muud kulud kannavad lähetavad 

õppeasutused või osavõtjad. 

10. EELREGISTREERIMINE JA LOOSIMINE  

10.1. Võistlejate ja võistkondade nimeline ülesandmine tuleb esitada kirjalikult, posti, e-

posti või faksiga Eesti Sõudeliitu, mitte hiljem kui võistlustele eelneva kolmapäeva  

(04.03.2018) kella 24.00-ks. (info@soudeliit.ee; Tel/Fax: 6099846; Pärnu mnt 102c, 11312 

Tallinn)  
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10.2.  Loosimine toimub järgmisel päeval. 

10.3  Võistluspäeval kohapeal on võimalik registreerida võistlejat või võistkonda ainult 

vabadele radadele. 

10.4 Võistluste stardiprotokoll avaldatakse üks päev enne võistlust Eesti Sõudeliidu 

koduleheküljel ( www.soudeliit.ee ) 

Üliõpilasstaatuse kontroll toimub kohapeal kell 10.00 kuni 1 tund enne võistleja 

esimest starti. 

11. OSAVÕTUTASU 

11.1. Tähtajaks registreerunud EASL liikmeskoolide üliõpilastele on osalemistasu 8 

EUR/inimene, teistele 10 EUR/inimene 

11.2. Tähtajaks mitteregistreerinud liikmeskoolide üliõpilastele on osalemistasu 16 

EUR/inimene, teistele 20 EUR/inimene 

11.3.  Osalemistasu ei sõltu võistlusklasside arvust ja on ühekordne tasu 

11.4. Osavõtutasu tuleb tasuda kohapeal sularahas enne võistluse algust 
 
 

  KINNITAN  

                         
   “26.” veebruar 2020.a.  

                               Ants Veetõusme 
       EASL-i juhatuse esimees 

http://www.soudeliit.ee/

