AEG J A KOHT:
18. okt oober 2014, Paliver e
AJ AKAVA J A KORRALDUS:
St art 11: 00- 12: 00
Kaar di d korj at akse är a pär ast fi ni šeeri mist. Kaarti de t agast a mi ne pär ast vii mase või stl ej a
st arti (al at es kell 12: 00).
KAART:
Kaart Pali ver e 2011065, 2014 par andust ega.
MAASTI K:
Vahel duv männi met s, l äbi t avus hal vast kuni heani .
STARDI ASUKOHT:
Täpsust a mi sel .
VÕI STLUSKLASSI D JA RAJ AD:
Või stl uskl assi d:
MN 12, 14, 16, 18, 21, 40
Radade pi kkused - t äpsust at akse
Medal ei d j agat akse vai d kl assi des MN 16 (ar vest uses osal eb ka MN14, 12), 21 (ar vest uses
osal eb ka MN18) j a 40.
STARDI MAKS J A SI RENT:
4 EUR, 1996. aast al sündi nud j a noor e mad t asut a.
SI rent 1 EUR.
STARDI KORD:
St ar di pr ot okoll puudub. St arti da saab aj akavas ant ud aj avahe mi kus. Star di t akse i gast
või stl uskl assi st 1 või stl ej a korr aga. Kahe sa mas kl assi s või stl ej a st ar diint er vall vähe mal t
2 mi nuti t.
St ar di maksu mitt e t asunud või stl ej at st arti ei l ubat a!
MÄRKESÜSTEE M:
Kasut at akse el ektr oonilist SPORTi dent mär kesüst ee mi. SI-kaarti on või mal i k renti da
korr al daj at el t (kogus piirat ud).

REGI STREERI MI NE:
Regi streeri da saab e- posti teel : okasori ent eer u mi skl ubi @g mai l. com kuni 16.
okt oober 2014 kell 23: 59. Või stl use t oi mu mi se päeval reser vkoht ade pii res.
Regi streeri misel teat ada või stl ej a ni mi, EOL kood j a või stl uskl ass ni ng SI-kaar di nu mber
või sell e renti m
i se soov. St ar di maksu saab makst a sul ar ahas enne st arti m
i st või
või stl usel e eel nevat el päevakut el või ül ekandega a/a nr 1120142656 Swedbank.
Sel gi t usse mär ki da "Lääne maa MV 2014" j a kelle eest makst akse.
AUHI NNAD:
Lääne maa MV ar vest uses osal evad Lääne maa el ani kud j a/või Lääne maa
ori ent eer u mi skl ubi de liik med.
Või stl uskl assi de MN21 või tj ad saavad maakonna mei stri ni met use. Kl assi de MN 16 või tj ad
maakonna noort e mei stri ni met use j a MN40 või tj ad maakonna vet er ani de mei stri
ni met use.
Esi kol mi kul e ant akse Lääne Maakonna Spor diliidu medal j a di pl o m.
PERSONAL:
Raj a mei st er: Ai var Leht
Korr al daj a: OK Okas

