Eesti meistrivõistlused märketeatesuusatamises 2012

Aeg: 10. märts 2012.a.
Koht: Haanja-Munamäe, võistluskeskus on Suure Muna kohvik Suure Munamäe jalamil,
vahetult maantee ääres.
Tähistus: Võru-Haanja-Ruusmäe teelt, Suure Munamäe jalamilt.
Ajakava: Stardi algus kell 12:00. Võistlus toimub ühisstardist klasside kaupa.
Osavõtjad:
Eesti 2012.aasta meistrivõistlustest võivad osa võtta:
1) Eesti Vabariigi kodanikud,
2) EOL-i klubide liikmed.
Kõigil Eesti M V osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2012.aasta litsents. Litsents peab olema
ostetud võistluse toimumise päevaks. EOL-i litsentsi kehtivust ja klubilist kuuluvust saab igaüks
kontrollida aadressil http://www.orienteerumine.ee/litsents/index.php.
Teatevõistlused toimuvad EOL-i kuuluvate klubide 3-liikmeliste nais- ja meeskondade vahel.
M N20 ja nooremates võistlusklassides peavad kõik võistkonnaliikmed olema Eesti Vabariigi
kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba. Ülejäänud võistlusklassides peavad võistkonnas
vähemalt kaks liiget olema Eesti Vabariigi kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba.
Suusaorienteerumises määratletakse võistleja klubiline kuuluvus registreerimisel ja hooaja
jooksul tohib võistleja ühes liikumisviisis esindada ühte klubi.
Suusaorienteerumise Eesti meistrivõistlustel on õigus osaleda väljaspool E M V arvestust kõigil
välismaalastel.
Osavõtuklassid: M N14-16, M N18-20, M N21, N40, M45
Märkesüsteem:
Kõigis klassides elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem, kasutada võib kõiki SI kaardi
versioone. SI-kaardi rentimine korraldajalt maksab 1,50 €. Rendisumma tuleb tasuda
eelregistreerimisel koos osavõtumaksuga. Rentija kohustub kompenseerima 32.- € SI-kaardi
kaotamise või purunemise eest.
Registreerimine:
Registreerimine kuni 5. märtsini 2012 veebiaadressil https://www.osport.ee või e-posti aadressil
sixten@okvoru.ee.

Üheaegselt eelregistreerimisega tuleb tasuda ka osavõtumaks. Eelregistreerimine jõustub alles
pärast osavõtumaksu laekumist võistluse korraldajale.
Eelregistreerimisel on soovitatav näidata võistkonna esialgne nimeline koosseis. Võistkonna
täpne koosseis koos järjestuse ja SI-kaardi numbritega tuleb esitada hiljemalt 9.03 kella 15:00ks.
Osavõtumaksud:
M N14-16

12 €/võistkond

M N18-20

24 €/võistkond

M N21, N40, M45

36 €/võistkond

Osavõtumaks tasuda samaaegselt registreerimisega Orienteerumisklubi Võru arveldusarvele
10402006021008 SEB.
Autasustamine:
Võistlusklasside M N14-16, M N18-20, M N21 võitjatele omistatakse Eesti 2012.a. meistri
nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat võistkonda autasustatakse vähemalt EO K medali
ja diplomiga. Kui võistlusklassides M N14-16, M N18-20, M N21 on eelregistreerimise
lõpptähtajaks registreerunud E M V arvestuses 1-3 võistkonda, siis selles võistlusklassis Eesti
meistrit välja ei selgitata, EO K poolt väljastatud Eesti M V medaleid välja ei jagata ja parimaid
autasustatakse EOLi diplomiga.
Ülejäänud võistlusklasside võitjatele omistatakse Eesti 2012.a. meistri nimetus. Nende
võistlusklasside kolme paremat autasustatakse vähemalt EOLi medaliga.
Juhul kui suusaorienteerumise meistrivõistlustel väljaspool arvestust osalenud võistkond tuleb
kolme parema hulka autasustatakse teda esemelise auhinnaga.
Aus mäng
Orienteerumise võistlusreeglite punkti 24.2 kohaselt on võistluse ajal teistelt võistlejatelt abi
saamine ning teistele võistlejatele abi osutamine keelatud, välja arvatud õnnetusjuhtumi korral.
Võistluse edasilükkamine või ärajätmine
Korraldajal on õigus vääramatu jõu mõju tõttu teha EOL-i juhatusele ettepanek võistluse
toimumise aja ja/või asukoha muutmiseks ning võistluse ärajätmiseks. Informatsioon võistluse
edasilükkamisest või ärajätmisest peab jõudma osalejateni mitte hiljem kui 48 tundi enne
võistluse algust.
Võistluse edasilükkamisel teatab EOLi juhatus esimesel võimalusel võistluse uue toimumisaja ja
registreerimise korra. Korraldajal on õigus vääramatust jõust põhjustatud kahjud osaliselt või
täielikult kinni pidada võistluse osavõtumaksudest.
Juhendi tõlgendamine, probleemide lahendamine
Kõik selle juhendi tõlgendamist puudutavad ning juhendis määratlemata küsimused, samuti
võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab võistluse žürii, juhindudes käesolevast juhendist
ja kehtivatest võistlusreeglitest. Žürii võib vajadusel konsulteerida EOLi juhatusega.

Turvalisus
Osavõtt võistlusest toimub omal riisikol. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest
korraldaja vastutust ei kanna.
Võistluse korraldajad:
EOL, OK Võru www.okvoru.ee
Peakorraldaja: Sixten Sild, mob 50 68377, e-post sixten@okvoru.ee
Sekretär: Erik Saarts, mob 56 577 627, e-post erik@dotbox.ee
Rajameister: Lauri Sild
EOLi volinik: Leho Haldna
Žürii: Leho Haldna (žürii esimees), Raivo Rõõm, Kaarel Kallas

