
Talvetrall
Vooremäe suusakeskuses 22.01.2023

Juhend

Enamik meist on ilmselt nõus, et pole midagi paremat, kui veeta üks karge talvepäev aktiivselt 
looduses liikudes ja miks mitte koos oma perega. Heade ilmaolude korral avaneb selleks võimalus 
juba 22. jaanuaril Kastre vallas Vooremäe suusakeskuses, kui lükkame käima 
Kultuuriministeeriumi välja kuulutatud liikumisaasta ning Kastre valla tervisespordisarja „Sportlik 
Nelik“ viienda hooaja. Sündmus on ühtlasi Tartumaa Spordiliidu poolt ellukutsutud sarja “Tartumaa
Liigub“ esimene etapp.

Trummi- ja valgusshow’ga avatakse pidulikult ka kelgumäe nõlvale kerkinud Vooremäe 
teenindushoone.

Talvetralli ajakava:
13.00 – Suusatund algajatele (lapsed ja täiskasvanud eraldi) ja registreerimine suusadistantsidele.
13.30 – Avatud mini-lasketiir.
13.40 – 1 km  suusasõidu start (tilludele ja lapsed)
14.00 – 18 km  suusasõidu start– selgitatakse paremusjärjestus
14.15 – 5 km suusasõidu start– paremusjärjestust välja ei selgitata
15.30  – Vooremäe teenindushoone pidulik avamine trummi-ja valgusshowga.

Talvetrallile oodatakse osalema lapsi ja täiskasvanuid. Osalemine on kõigile tasuta.

Registreerimine
Osalejatele on avatud EELREGISTREERIMINE (LINK) mis lõpeb 21.jaanuar kell 18.00. Kohapeal
registreerimine 1 tund enne startide algust. Osalejad saavad stardinumbri.

Osalemine suusatunnis
SUUSATUND mudilastele ja täiskasvanutele. Päeva avame koostöös Suusaliidu projektiga „100 
suusatundi", kuhu ootame kõiki huvilisi, kes alles teevad esimesi suusasamme ja vajaksid veidi 
täiendavat juhendamist. Tunni lõpus saavad pisikesed suusatajad koos treeneriga läbida 1 km Tillu 
suusaraja.  

Kellel puudub suusavarustus, siis ka sellel korral on meile suureks abiks SUUSABUSS oma ca 30 
suusapaari ja kõige muu vajaminevaga.

Suusasõidud
Suusatada võib nii klassikalises kui vabatehnikas. 
Distantsid: 

 1 km, rada on avatud tilludele ja lastele (kuni 12 a), aega ei võeta.
 5 km, rada on avatud noortele ja täiskasvanud harrastajatele, 
 18 km distantsil selgitatakse paremusjärjestus ja autasustatakse parimaid mees- ja 

naissuusatajaid kolmes kategoorias.



Tule rajale ja naudi liikumist!

Autasustamine
1 km – kõik registreerunud osalejad saavad ürituse medali,
5 km – kõik registreerunud osalejad saavad ürituse medali,
18 km – kolme parimat mees- ja naissuusatajat autasustatakse auhinnaga. Lisaks ürituse medal

Vanuseklassid:
 kuni 18 aastased P ja T; 
 19 - 44 aastased M ja N;  
 45+ aastased mehed ja naised 

Muu info
Parkimine Vooremäe suusakeskuse parklas. Tegevused kelgumäe ja uue teenindushoone ümbruses.
Kogu ürituse jooksul pakutakse teed ja kell 14.30-15.30 suppi, mille valmistab Naiskodukaitse 
Lõuna-Tartumaa jaoskond.
Üritus lõpeb 16.00

Korraldajad
Kastre vald, Tartumaa Spordiliit, Suusahullud, Eesti Suusaliit , MTÜ Võnnu Spordiklubi ja 
Naiskodukaitse.

Kontakt: riina.joesaar@kastre.ee (tel. 56690174).
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