
EOL Open 2012 – üks tõeliselt piiriülene võistlus! 

 
Võistlusinfo 

 
Aeg ja koht: 1. juuni 2012.a, Valga/Valka, stardi algus kl. 18:00.  
Võistluskeskuse asukohakaart: http://g.co/maps/bh94m 
Alates kl. 17 avatud õpperada algajatele võistluskeskuse juures! Algajate rada võivad võistlejad kasutada 
soojendusrajana. 
 
Parkimine 
Tasuta parkimine avalikes parklates Rimi ja Selveri kaupluste juures. 
 
Klassid: W21E, M21E, W/M 12, 14, 16, 18, 20, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, Open (kohapeal 
registreerimisega) 
 
Stardimaksud: 
WM12-14 – 3 EUR   
WM16-20 – 4 EUR   
WM21-60 – 8 EUR   
WM65-70 – 5 EUR  
OPEN – 3 EUR  
 
Kaart ja legendid 
1:5000, h=2,5m, joonistatud vastavalt  ISSOM 2007 nõuetele. Suurus A4. Kaardi autor Kalle Kalm, välitööd 
talv-kevad 2012. Kaardid on kilekotis, legendid asuvad kaardi esiküljel ja antakse välja lahtiselt ka stardis. 
NB! Põhja-lõunasuuna jooned on kaardiraami suhtes 8-kraadise idasuunalise nurga all ning on sinist värvi! 
Erimärgid: must rist (X) – turnimisredelid, kiiged, infotahvlid; must ring (o) – mänguväljaku objektid; seest 
tühi must ristkülik – nööridega pesukuivatusrest (ettevaatust nööridega!). 
 
Maastik 
Valga-Valka kaksiklinn ebakorrapärase tänavatevõrguga. Leidub mitmeid rohealasid ning ületatavaid (sinine 
kaldajoon) ning ületamatuid (must kaldajoon) veekogusid. Hoonestus peamiselt teise maailmasõja järgne, kuid 
Valga kesklinnas leidub ka vanem puuhoonetega piirkond. Võistlusnädala esmaspäeva seisuga oli paljudes 
kohtades muru ja hein niitmata, kuid joostavus oli üldjuhul hea. 
 
NB! Üks paljudel klassidel teevalikule jääv kaardile helehalliga märgitud kangialune on linnapildis tänava poolt 
raskesti märgatav (vaata pildil). 

 



 
Ohukohad 
LIIKLUS EI OLE SULETUD! Kuigi suurematel tänavatel on liiklus märkide ja kohtunikega kohati 
reguleeritud, tuleb võistlejail olla siiski ülimalt tähelepanelik! Mõnel rajal tuleb üht tänavat ületada kohustuslike 
ülekäigukohtade kaudu – ülekäigukohad on märgitud kaardil ja legendis (vt näidiseid). Reeglite vastu eksimine 
võib kaasa tuua võistleja tühistamise! 

  
 
Pikematel radadel satuvad võistlejad sooja tootva ettevõtte territooriumile, kus leidub ohtralt soojatorusid, 
millest enamuse alt pääseb joostes läbi, kuid mõned on ka maapinnal või selle lähedal ning pakuvad võimalusi 
pea ära löömiseks – ettevaatust! 
 
Raadiopunkt 
Rada 1 – 1,3km 
Rada 2 – 1,1km 
Rada 3 – 1,1km 
Rada 4 – 1,0km 
 
Start 
Start asub 600 m kaugusel finišist – vaata kaarti allpool. Eelstart 3 minutit.  
 

 
 
Rinnanumbrid 
Rinnanumbreid kannavad kõik klassid peale Open klassi. Numbrid asuvad stardis. 
 
Eritingimused 
Vastavalt Eesti ja Läti seadustele peavad nende riikide kodanikud naaberriigis viibides kaasas kandma 
isikuttõendavat dokumenti. 
 
Tualett 
Kuivkäimla võistluskeskuses 



 
Auhinnad:   Auhinnad kõigi klasside 3 paremale 
 
Märkesüsteem:  SportIdent. Kiibi rentimine korraldajalt maksab 1 EUR. 
 
Täiendav info: Sixten Sild, e-post: sixten@hot.ee, tel 50 68377 
 
Kodulehekülg: http://www.okvoru.ee/ 
 
Korraldajad ja toetajad:  
 

            
 

   AS KPG (KAUPLUS MAGAZIIN”) 
 


