
12. Eestimaa Talimängude suusaorienteerumise võistlusinfo

Programm:
Laupäev 02.03
13.00 Võistluskeskus avatud
15.00 Startide algus
17.00 Autasustamine

Pühapäev 03.03
08.30 Võistluskeskus avatud
10.00 Startide algus
13.00 Autasustamine

Kaart ja suusarajad
Suusaorienteerumise kaart EOL kood 2013034 – seis: Veebruar 2013, autor Lauri Sild 2013. Kaardi 
mõõtkava sprindis 1:5000, h 5 m, formaat A4; lühirajal 1:10000, h 5 m, formaat A4.
Kaardil on KP asukoha täpseks näitamiseks rõnga tsentris täpsustav täpike. KP rõnga juures on vaid 
järjekorranumber, tunnusnumbrid on kaardi serval eraldi.
Mets  ja  lume paksus  ei  soosi  lõikamist  suusaradade  vahel.  Kaardil  on mets  kujutatud valgega, 
rohelisega on ainult tihnikud. Suusaradade põhi on kohati pehme ja kepid võivad läbi raja vajuda, 
seega on soovitatavad suurte kulpidega suusakepid. 
Rajavõrk jaguneb:
31 % pidev joon (3 - 5 m lai)
66 % katkendlik joon (1,2 - 1,5 m lai)
3 % punktiirjoon (kitsas tallatud rada lumes või kuni 0,8 m lai saani jälg)

Maastik
Maastikuks on osa Haanja kuplistiku kõrgeimast osast, kuhu jäävad kuus Eesti kahekümnest
kõrgemast tipust – 1. tipp, Suur Munamägi (318,1 m); 5. tipp, Rohtõsuumägi (289,1 m); 6. tipp, 
Haragamägi (288,6 m); 8. tipp, Kivestmägi (288,1 m); 12. tipp, Iisraelimägi (284,2 m) ja 16. tipp, 
Lukumägi (280,7 m) ning Eesti kõrgeimal asuv järv – Tuuljärv (257 m ümp). 

Sprint
Sprindi  rajad  kulgevad  Munamäest  läände  jäävatel  vahelduva  maastikuga  alpiliku  iseloomuga 
lagedatel. Maastikul esineb nii platoosid kui ka suuremaid ja väiksemaid künkaid. Suurim kõrguste 
vahe ühel nõlval kuni 20 meetrit. Suusaradade võrk on vahelduva tihedusega: esineb hõredamaid 
piirkondi, kus loeb teevalik ja sõidukiirus ning on ka tiheda rajavõrguga piirkondi, kus on tähtis 
kiire kaardilugemine ja -otsustusvõime. Rajameister soovitab kontrollida KP-de tunnusnumbreid!

Lühirada
Lühirada kulgeb ümber Munamäe olevatel lagedatel ning keerutab metsatukkade vahel, sh esineb 
ka metsaetappe. Maastik on kupliline, kus kõrguste vahe ühel nõlval küündib 25 meetrini. Võistlejal 
tasub arvestada, et kaardil kujutatud 5 m kõrgusjooned on ausad. Suusaradade võrk on vahelduva 
tihedusega:  esineb  hõredamaid  piirkondi,  kus  loeb  teevalik  ja  sõidukiirus  ning  on  ka  tiheda 
rajavõrguga piirkondi, kus on tähtis kiire kaardilugemine ja -otsustusvõime. Rajameister soovitab 
kontrollida KP-de tunnusnumbreid!
NB!  Lühirajal  ületavad  kõik  rajad  Kose  –  Käbli  maanteed!  Tee  ületamiseks  on  kohustuslik 
ületuskoht, mis on kaardil ära märgitud. Teeületust julgestab kohtunik.

NB! Munamäge ümbritsevad lagedad on lumesaanisõitjate meelispaik, mille tõttu on oht, et 



maastikule  võib  olla  tekkinud  uusi,  kaardil  mitte  kajastuvaid  kitsa  lindiga  moodsa 
mootorsaani jälgi!

Radade linnulennulised pikkused:

Võistlusnumber:
Numbrid on kasutusel kõigis võistlusklassides. Numbrid saab kätte võistluste infopunktist. Number 
kinnitatakse võistleja vasakule reiele. Mõlemaks päevaks väljastatakse võistlejale eraldi number.

Start:
Mõlemal päeval saab võistleja kaardi 1 minut enne starti. Võistleja vastutab õige kaardi võtmise 
eest ja suundub seejärel lähtejoonele.
Soojendamine lubatud ainult soojendusrajal!

Finish:
Võistleja aeg läheb kinni märkimisel finishijoonel SI-jaamas.
Mõlemal päeval korjatakse lõpetajate kaardid stardi lõpuni korraldajate poolt kokku. 

Autasustamine:
Mõlemal päeval kohe peale tulemuste selgumist alustatakse autasustamistega.

*MN12 klassid ei osale talimängude arvestuses, nendele klassidele esemelised auhinnad.

Puhvet:
Suure Muna kohvikus avatud puhvet.

Riietumine, pesemine:
Riietumine piiratud võimalustega Muna kohvikus, tasuta pesu võimalus Haanja Suusakeskuses.

WC:
Kohviku esises parklas konteiner-käimla, lisaks Suure-Munamäe parklas statsionaarne käimla.

Võistluse korraldajad:

Radade pikkused (km) ja KP-de arv
Sprint Lühirada

M12 1.6 10 2.4 10
M14 1.9 11 2.8 13
M16 2.4 14 4.1 16
M18 2.8 14 5.7 20
M21 3.3 17 6.4 21
M35 2.8 14 5.7 20
M45 2.4 14 4.1 16
M55 2.2 12 3.4 13
N12 1.6 10 2.4 10
N14 1.6 10 2.4 10
N16 1.9 11 2.8 13
N18 2.4 14 4.1 16
N21 2.8 14 5.7 20
N35 2.4 14 4.1 16
N45 2.2 12 3.4 13
N55 1.6 10 2.4 10
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