
Eesti Akadeemiline Spordiliit – kõik üliõpilasspordist! 

  
 

EESTI ÜLIÕPILASTE 2021. 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, 6. märtsil. Koha saab iga võistleja ise 

valida kuna võistlused toimuvad online´s. Peale registreerimist edastatakse võistlejale 

kood. Kui osalejal ei ole ergomeetrit kodus, siis peab võistleja ise võtma ühendust 

sõudeklubiga, et distants nende ergomeetritega läbida. 

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 2020. 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. 

6.1.3. peale registreerimist edastatakse võistlejale osalemise kood. 

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. Iga klassi võitljale omistatakse Eesti üliõpilaste 2021. a meistri 

nimetus ning autasustatakse meistrimedali, meene ja diplomiga. Teise ja kolmanda koha 

saavutanud võistlejaid autasustatakse medali, EASLi diplomi ja meenega.  

9. MAJANDAMINE. EASL tasub koostöös Eesti Sõudeliiduga võistluste tehnilise 

korraldamisega seotud kulud.  

10. EELREGISTREERIMINE JA LOOSIMINE  

10.1. Võistlejate nimeline ülesandmine tuleb esitada EASL koduleheküljel: 

https://www.easl.ee/kalender/2021-2/eesti/sisesoudmise-meistrivoistlused-2021/. 

Registreerimise tähtaeg: 03.03.21 kell 23.59. Peale registreerimist edastab EASL 

nimekirja võistluste korraldajale. Võistlustel osalemise kood saadetakse osalejale reedel, 

05.03.21. Hilisemat registreerimist ei arvestata. 

https://www.easl.ee/kalender/2021-2/eesti/sisesoudmise-meistrivoistlused-2021/
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10.2. Võistluste stardiprotokoll avaldatakse üks päev enne võistlust Eesti Sõudeliidu 

koduleheküljel ( www.soudeliit.ee ) 

11. OSAVÕTUTASU 

11.1. Õigeaegsel registreerimisel on võistlustel osalemise tasu 15 EUR. Osalemistasu saab 

kanda Eesti Sõudeliidule oma klubi kaudu või EASL arvelduskontole:  

Eesti Akadeemiline Spordiliit 

EE462200221011374025 

SWEDBANK, HABAEE2X 

Ükski sportlane osalustasu topelt maksma ei pea.  
 

 

      KINNITAN  

                         
     “02.” märts 2021.a.  

                               Mikk Laas 

       EASL-i peasekretär 

http://www.soudeliit.ee/

