
MAASTIK

Hea kuni halva läbitavusega, vahelduva reljeefi ja arvukate soode ja pisisoodega 
okasmets mõlemal pool Võru-Luhamaa maanteed ning peamiselt eramutest 
koosnev Vastseliina asula. Palju teid, sihte ja radu. Kõrguste erinevus maastikul 
15m, ühel nõlval 10m. Sood kevadiselt märjad.

KAART
2012008 Vastseliina Ristimäe. Mõõtkava 1:10 000, horisontaalide lõikevahe 2,5m. 
Välitööd Kalle Kalm 2008 ja 2011. Parandused Markus Puusepp 2012. Kaart 
põhineb Maa-ameti laserskaneeritud kõrgusandmetel ning eelmisel 
orienteerumiskaardil 2009022  .   Magnetilist põhjasuunda näitavad jooned on 
kaardile kantud u 5 kraadise idasuunalise nurga all. Kaardilehe suurus A4.

Kaardinäidised:

RAJAD
1. Vahetus – 7,2km
2. Vahetus – 5,5km
3. Vahetus – 6,0km
4. Vahetus – 5,5km
5. Vahetus – 8,5km

Rajad pakuvad keskmisest öisest orienteerumisvõistlusest enam väljakutseid nii teevalikute kui 
tehnilisuse poolest, nõuavad head suunataju ja enesekindlust, kuid jätab ruumi ka välejalgadele 
võimu näitamiseks. Hajutussüsteem soosib enesekindlaid ja omapäi tegutsevaid orienteerujaid.

KEELUALAD
Õuealaga märgitud hoovid ja tööstusalad. Võru-Luhamaa maantee ületamine selleks mitte 
ettenähtud kohtadest. Piusa jõe ületamine selleks mitte ette nähtud kohtadest – radade piirkonnas 
on vastava ületuskoha leppemärgiga kaardile kantud 3 silda/purret.

OHUKOHAD
Võru-Luhamaa maantee ületus – sõidukiirus on piiratud ning liiklus peetakse liiklusreguleerijate 
poolt võistlejate läbilaskmise hetkedeks kinni, kuid võistlejail tasub siiski olla tähelepanelik.  

http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2009022
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2012008


NB! Võru-Luhamaa maantee ületamine toimub ainult kaardile märgitud tähistatud lõikudel, mis 
maastikul kujutavad endast kilelindiga kahest küljest piiratud jooksukoridore. Mõlema teeületuse 
puhul algab tähistatud lõik maantee läheduses asuvast kontrollpunktist ning vaba orienteerumine 
algab taas tähistatud lõigu lõpus teisel pool teed.

GPS JÄLGIMINE
Võistluskeskuses on võimalik suurelt ekraanilt interneti vahendusel jälgida kümne eeldatavalt 
tugevama võistkonna edenemist rajal reaalajas tänu Sportrec OÜ GPS-jälgimissüsteemile. Viited 
jälgimise leheküljele ilmuvad OK Võru kodulehele www.okvoru.ee hiljemalt võistluseelse päeva 
õhtuks.
GPS-seadmed määratakse kümnele korraldajate poolt valitud võistkonnale, mis võivad vastavalt 
võistluse käigule ka muutuda. NB! GPS-seadmete kasutamine on korraldajate poolt määratud 
võistkondadele kohustuslik! Esimeses vahetuses GPS-seadet kasutavate võistkondade nimekiri 
avalikustatakse hiljemalt 1 tund enne starti.

ONLINE-KONTROLLPUNKTID
Kõikides vahetustes on kasutusel 2 online-kontrollpunkti. Viide on-line vaheaegadele ilmub 
www.okvoru.ee hiljemalt võistluseelse päeva õhtuks.

VAATEPUNKT
Vaatepunkti(de) asukoht avalikustatakse pärast esimese vahetuse ühisstarti.

http://www.okvoru.ee/
http://www.okvoru.ee/

