
Eesti meistrivõistlused märketeatesuusatamises 10.03.2012 Haanjas, Suurel Munamäel

VÕISTLUSINFO

Ajakava
kell 13.00 ühisstart klassidele M14-16, N14-16, N40
kell 14.00 ühisstart klassidele M21, M45
kell 14.10 ühisstart klassidele M18-20, N18-20, N21
ca kell 16.00 autasustamine

Kontrollaeg
Võistkonna kontrollaeg on 3h.

Võistluskeskus
Start, finiš ja teatevahetusala on Suure Muna kohviku vahetus läheduses.

Parkimine
Tasuta parkimine Suure Munamäe parklas 250 m enne Munamäe jalamil asuvat Suure Muna kohvikut 
(Võru poolt lähenemisel jääb parkla vasakule poole teed) ja maantee servas enne või pärast kohvikut 
liiklusmärkide järgi parkimiseks lubatud alas. Parkimist aitab korraldada OK Võru esindaja.

Soojendusala
Soojendusala on näidatud võistluskeskuse skeemil. Võistluskeskuse (Suure Muna kohviku) juurest läheb 
soojendusalasse suusarada piki suure maantee serva lõuna suunas. Pärast esimese vahetuse starti võib 
soojendusalana kasutada ka ühisstardiks kasutatud ala finišisirge ja suure maantee vahel. Võistlusrajale 
või teistele suusaradadele minek enne oma starti või peale finišeerimist toob kaasa võistkonna tulemuse 
tühistamise. 

Rinnanumbrid
Võistlejatel on kohustuslik kanda võistlejanumbrit – see tuleb kinnitada haaknõeltega vasakule reiele 
suunaga ette-küljele. Numbrid saab kätte võistluste mandaadist Suure Muna kohvikus.

Kaart
Suusaorienteerumise kaart –  seis: märts 2012, autorid Kalle Kalm 2007, Juozas Smalinskas 2004, 
täpsustused ja SO-vormistus Lauri Sild 2012. Kaardi mõõtkava 1:7500, h 5m, formaat A4.
Vastavalt märkeorienteerumise reeglitele on kaardile kantud lisaks suusaradade võrgule ainult 
stardikolmnurk ja kontrollpunktirõngad. KP-de tunnusnumbreid, legendeid je etapijooni kaardil ei ole.

Maastik 

Maastikuks on tükike Haanja kuplistiku kõrgeimast osa, kaardile jäävad kaks Eesti kahekümnest 
kõrgemast tipust – 6. tipp, Haragamägi (288,6 m ümp) ja 16. tipp, Lukumägi  (280,7 m ümp) ning Eesti 
kõrgeimal asuv järv – Tuuljärv (257 m ümp). Lühike rada ja suur osa pikast rajast kulgeb lagedatel 
aladel nende objektide ümbruses, kõrguste vahed kuni 20 m.  Pikem rada kulgeb osaliselt ka 
Tuhkrijärve metsamassiivis, mis oma maastikutüübilt ei ole kuppelmaastik, vaid rohkete väikeste 
pinnavormidega ja sookestega segametsa-ala, kus kõrguste vahed jäävad alla 10 meetri.



Rajad

Maastikul on märketeatesuusatamiseks ette valmistatud ja maastikul tähistatud 2 ringi:

Pikk ring – 5,5 km 

Lühike ring – 3,3 km

Lühike ring koosneb pika ringi algusest ja lõpust ning neid ühendavast „lõikest“.

Pikk rada on täies ulatuses tähistatud puna-valgete lipukestega. Lühikese ringi lõige on tähistatud 
kollaste lipukestega.  Pika ja lühikese ringi lahknemise ja ühinemise kohtades on vastavad viidad, mis 
näitavad vastavalt pika ja lühikese ringi suunda ja vastavaid võistlusklasse/etappe. Mõlemad ringid 
kujutavad endast kogu ulatuses 2-4 m laiust uisurada.

Võistlejad on kohustatud läbima raja vastavalt rajatähistusele  ja oma klassile/etapile ettenähtud 
rajapikkusele. Keelatud rajalõigud/hargnemised on piiratud tõkestavate lipukestega radade peal või ka 
kilelintidega. Võistleja ülesandeks on teha õiges järjekorras märge nendes rajale jäävates 
kontrollpunktides, mille asukoht võistleja kaardil langeb kokku KP asukohaga maastikul.  

Raja määrustepärast läbimist jälgivad kohtunikud.

Rajapikkused  etapi kohta ning õigete KP-d arv / KP-de arv kaardil
N14-16 3,3 km 7 / 10 KP  (lühike ring)
M14-16 3,3 km 7 / 10 KP  (lühike ring)
N18-20 5,5 km 10 / 15 KP   (pikk ring)
M18-20 5,5 km 10 / 15 KP   (pikk ring)
M21 I ja III vahetus 8,8 km 17/25KP (pikk ring+ lühike ring); II vahetus 5,5 km 10/15KP (pikk 
ring)
N21 5,5 km 10 / 15 KP   (pikk ring)
N40 3,3 km 7 /10 KP   (lühike ring)
M45 5,5 km 10 / 15 KP  (pikk ring)

Start
Enne starti / vahetusalasse sisenemist peavad kõik võistlejad läbima registreerimise, kus toimub SI-
kaardi numbri kontroll ning SI-kaardi nullimine (vt. võistluskeskuse skeemi). Esimese vahetuse võistlejad 
kogunevad stardialasse 10 minutit enne starti. Võistlejad rivistuvad stardiks vastavalt kohtuniku 
korraldustele 2 minutit enne starti. Kaardid jagatakse võistlejatele nende selja taha pandud vasakusse 
kätte 2 minutit enne starti. 15 sekundit enne starti antakse käsklus „KAARDID“, mille peale võib kaardid 
kaardialusele panna. Start toimub kohtuniku käskluse peale, vastav stardisignaal teatatakse 
võistlejatele aegsasti enne starti.

NB! Kui võistleja läheb rajale SI-kaardiga, mille number ei vasta stardiprotokollis olevale, siis selle 
võistkonna tulemus tühistatakse!!!

Teatevahetus
Teatevahetus antakse üle käepuudutusega vastavas vahetusalas. 2. ja 3. vahetuse võistlejad võtavad 
oma numbriga kaardi kaardiseinalt ise.  M21 klassi 1. ja 3. vahetuse võistleja sõidab 2 ringi. Kummagi 
ringi kohta on eraldi kaart, teise ringi kaart tuleb võtta kaardiseinalt pärast esimese ringi ja võimalike 
trahviringide läbimist. Iga kaardi tagaküljel on võistkonna ja vahetuse number järgmises formaadis: 



„VÕISTKONNA NR – VAHETUSE NR“ (Näiteks „3-2“). M21 klassi 1. ja 3. vahetuse kaartide taga  on 
number järgmises formaadis: „VÕISTKONNA NR – VAHETUSE NR (ringi number)“ (Näiteks „4-3(1)“).

Kontrollpunktid (KP-d) 

Kõik KP-d maastikul on ilma TUNNUSNUMBRITA. 

KP-d on paigutatud suusarajale või selle serva tavapärase, suvel kasutatava punktivaia külge ja asukoht 
on kaardil näidatud punase täpiga rõnga keskel.

NB! KP-d on maastikul kohati väga lähestikku, vaid 10-15m vahedega.

Hindamispunkt  

Võistlusraja läbimise järel saabub võistleja hindamispunkti, kus toimub tema SI-kaardilt info lugemine 
ja ta saab kohtunikelt teada oma karistusringide arvu ning ta suundub vastavalt sellele 
karistusringi(de)le, teatevahetusse või finišisse. Hindamispunktis on keset rada laud, mille kummalgi 
küljel on üks mahalugemisjaam. Võistleja valib vastavalt olukorrale vabalt ühe neist jaamadest (välja 
arvatud M21 klassi 1. ja 3. vahetuse võistlejad).

NB! M21 klassi 1. ja 3. vahetuse võistleja peab hindamispunktis mõlema ringi järel SI-kaardilt maha 
lugema ühes ja samas lugemisjaamas. Näiteks kui 1.ringi lõpus kasutas võistleja parempoolset 
mahalugemisjaama, siis peab ta ka 2.ringilt tulles kasutama parempoolset jaama. 

Karistusring 

Karistusringi pikkuseks on ca 250 m. Võistleja on kohustatud pidama iseseisvalt arvestust oma 
karistusringide läbimise üle. Korraldaja kontrollib karistusringide läbimise õigsust. 

Vaheaja  KP ja kaardivahetus 

Ainult M21 klassi 1. ja 3.vahetuses läbib iga võistleja 2 ringi (pika ja lühikese). Esimese ringi lõpus, 
vahetult enne kaardiseina asub vaheaja KP, milles SI-ga märkimine on võistlejale kohustuslik. Seejärel 
annab võistleja kohtunikele ära 1.ringi kaardi ja võtab kaardiseinalt oma numbriga 2.ringi kaardi ja 
läheb teisele ringile.

Teatevahetus

Vahetuse lõpetanud 1. ja 2. vahetuse võistleja annab teatevahetusalas käepuudutusega edasi teate 
järgmise  vahetuse võistlejale ning liigub finišimärke tegemiseks kohe edasi finišijoone taga asuva 
finišijaama juurde. Teisele ja kolmandale vahetusele minejad võtavad oma numbriga kaardi seinalt ja 
siirduvad võistlusrajale.

Finiš 



 Viimase vahetuse võistleja tulemus määratakse finišijoonel, selle ületamise järel teeb võistleja SI-
kaardiga märke mõned meetrid finišijoone taga asuvas finišijaamas (säilitades finišijoone ületamise 
järjekorra).

Riietumine ja pesemine
Riietumiseks on lubatud kasutada Suure Muna kohviku I korruse ruumi. Tasuline pesemis- ja 
saunavõimalus Haanja spordi- ja puhkekeskuses, Suure Muna kohvikust 1 km Võru poole.

Toitlustus
Võistluskeskuseks olevas Suure Muna kohvikus pakutakse süüa ja juua. 

Tualetid

Välikäimlad asuvad parklas ja Suure Muna kohviku ees.

Žürii
Leho Haldna (OK Võru, EOLi volinik)- žürii esimees
Raivo Rõõm (OK Ilves)
Kaarel Kallas (JOKA)
 

Tulemuste arvestamine 

 Võistkonna  lõpptulemuse määrab kõigi võistkonna liikmete poolt võistlusraja ja karistusringi(de) 
läbimiseks kulunud aegade summa.

Võistlejale karistusringide arvu määramise aluseks on võistleja poolt tehtud vigade märgete arv.

Vigadeks loetakse:
• märkimine KP-s, mille asukoht maastikul ja võistleja kaardil ei lange kokku
• liigne märge  - iga märge üle rajal olevate „õigete KP-de“ arvu
• puuduv märge - iga märge mis kaardile joonistatud „õigete KP-de“ arvust puudu jääb

Võistleja tulemus tühistatakse 
kui võistleja ei ole täielikult läbinud tähistatud rada 
kui võistleja ei oma mitte ühtegi märget rajal olevatest KP-dest. 

Maksimaalne eksimuste arv ei saa ületada märkimist vajavate KP koguarvu.

Trahviringide arvestamise näide:  rajal kokku 8 KP, neist ”õigeid KP-sid” – 5 tk. ja ”valesid KP-sid” 3 tk.



õige KP -0 
tk.

õige KP -1 
tk.

õige KP -2 
tk. 

õige KP -3 
tk.

õige KP -4 
tk.

õige KP -5 
tk.

märkeid -0 tk.
Tühistamin

e - - - - -

märkeid -1 tk. 5 4 - - - -

märkeid -2 tk. 5 4 3 - - -

märkeid -3 tk. 5 4 3 2 - -

märkeid -4 tk. 5 4 3 2 1 -

märkeid -5 tk. 5 4 3 2 1 0

märkeid - 6 
tk. 5 5 4 3 2 1

märkeid – 7 
tk. 5 5 5 4 3 2

märkeid -8 tk. 5 5 5 5 4 3

märkeid -9 tk. 5 5 5 5 5 4

märkeid -10 
tk. 5 5 5 5 5 5

märkeid –10+ 
tk. 5 5 5 5 5 5

Võistluskeskuse skeem
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