EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
orienteerumisjooksus öisel tavarajal
9.-10. august 2014
Sulbi, Võrumaa
VÕISTLUSINFO
AJAKAVA
Laupäev, 09. august
20.00 Võistluskeskus avatakse
22.30 Startide algus
Pühapäev, 10. august
01.30 (orienteeruvalt) autasustamine
ASUKOHT
Võistluskeskus asub Võrumaal, Sõmerpalu vallas, Sulbi külas, Roosu talu
õuealal (GPS: 57°54’22“N ja 26°45’01“E). Tähistus algab Tartu - Võru Luhamaa maanteel Peetrimõisa teeristist ning Võru-Viljandi maanteel
Hutita teeristist.
KORRALDAJAD
Eesti Orienteerumisliit, Orienteerumisklubi Võru
Peakorraldaja: Andy Karjus (OK Võru), tel. 5110611
Rajameister: Sixten Sild (OK Võru), tel. 5068377
EOL volinik: Sigrid Saluri (OK Põlva Kobras), tel. 5038447
Võistluse kodulehekülg - www.okvoru.ee
ŽÜRII
Sigrid Saluri (OK Põlva Kobras)(esimees)(EOL volinik)
Sander Blehner (OK West)
Kuno Rooba (Rakvere OK)

VÕISTLUSKESKUS

MAASTIK
Maastik on Pühajõe (Võhandu ülemjooksu) keskmiselt ja väheliigestatud
kaldapealne kõrguste vahega kuni 25 m, kuid radade piirkonnas jäävad
kõrguste vahed valdavalt 10 m piiresse. Enamasti liivapõhjaline ja kuiv
metsamassiiv. Valdavalt okasmets. Soid on vähe ja need on aastaajale
iseloomulikult kuivad. Pinnavormidest domineerivad lohud, ninad ja
orvandid. Läbitavus on vahelduv, kuid valdavalt hea ja väga hea. Esineb
arvukalt erineva vanusega raiesmikke, mis on sõltuvalt pealekasvanud
taimestiku kõrgusest ja tihedusest kaardil esimese astme rohelisega või
rohelise püstviirutusega poollageda taustal või lihtsalt poollageda
leppemärgiga, kui jooksu oluliselt takistav taimestik või risu puudub.
Üldiselt ei ole helerohelisega ja hõredama rohelise püstviirutusega alad
eriti jooksu takistavad, küll aga tuleb arvestada olulise liikumistakistusega
tumerohelise ja tiheda rohelise püstviirutuse korral. Mitmes piirkonnas on
„valges metsas“ rohelise püstviirutusega näidatud metsa harvendamisest
jäänud jooksu takistav risu. Ka selle puhul on hõredama püstviirutusega
alad siiski üsna hästi joostavad. Pikematele radadele jääb üks suuremat
sorti endine raiesmik, mis on kaardil kujutatud poollageda leppemärgiga

(nagu puhtad üksikute puudega raiesmikudki), kuid mis on tegelikkuses
hõreda noore metsaga hästijoostav poollage ala.
Teerajad on enamasti suhteliselt rohtunud ja kinnikasvanud, kuid hea
tahtmise korral siiski leitavad. Regulaarse sihivõrgustiku sihid on laiad
ning hästimärgatavad ja –joostavad.
KAART
2012. a. Sulbi-Osula kaart 2014.a. augusti parandustega. Kaardi autor
Madis Oras, parandused Sixten Sild. Mõõtkava klassides MN16-MN21
1:15000, ülejäänud klassides 1:10000. Kõrgusjoonte vahe 2,5 m. Kaardid
on ühest otsast lahtises kilekotis. NB! Soovides kilekotist loobuda, palume
see maha visata mitte hiljem kui teel K-punkti!
Legendid on trükitud kaardile ja lahtistena saadaval ka eelstardis.
Lisalegendide kinnitusvahendeid ei pakuta. Kaardil on kontrollpunkti
järjekorranumbri kõrval ka punkti tunnusnumber.
OHUKOHAD
Maastikku läbivad kohaliku tähtsusega maanteed. Teel on kehtestatud
kiirusepiirang 30 km/h. Teede ületusel olla ettevaatlik.
START JA FINIŠ
Kaugus starti 150m. Eelstart 3 minutit. Stardihetkel on võistleja oma klassi
ämbri kõrval.
NB! Viimasest punktist finišisse tähistust ei ole. On vaid püüdev
tähistus vahetult enne finišijoont.
KEELUALAD
Kaardil on mitu viljapõldu, mis on märgitud keelualana (punane
püstviirutus, looduses piirdelint puudub). Püstviirutuseta lagedatel aladel
on lubatud joosta. Radade algusosas puutuvad paljud rajad kokku
metsaservas oleva taluhooviga, mis on hoovi eksimise vältimiseks
kilelindiga metsast eraldatud. Talu kõrval on keelualana märgitud ja
osaliselt lindiga piiratud aiamaa, kuid aiamaa ja hoovi vahel on
jooksmiseks lubatud koridor (kaardilt väljaloetav, lindiga piiratud). Talu
on koeravaba, peremees on orienteerumissõbralik.

KAARDINÄIDISED

TOITLUSTAMINE
Võistluskeskuses väike puhvet/kohvik.
SOOJENDUSALA
Soojendus lubatud võistluskeskuse skeemil näidatud teedel.
AJAVÕTUSÜSTEEM
Kasutusel SportIdent ajavõtusüsteem. Võistleja finišiaeg jäädvustub märke
tegemisel finišijaamas.
TULEMUSED
Avaldatakse OK Võru kodulehel võistlusjärgsel päeval.
RINNANUMBRID
Rinnanumbreid kasutusel ei ole.
MEDITSIIN
Vajadusel pöörduda sekretariaadi poole, kus pakutakse abi.

WC, PESEMINE
Võistluskeskuses parkla läheduses 2 DC-d, peahoones 2 WC-d ja 2 dušši.
Peahoonesse jooksujalanõudes sisenemine keelatud!
PARKIMINE
Parkimine võistluskeskuses, pilet 1€/päev. Jälgida viitasid ja
parkimiskorraldajate juhiseid.
MAJUTUS
* Roosu talu Sulbis (võistluskeskus). Voodi-, põranda- ja telgimajutus
http://www.roosu-talu.ee/ , tel. 50 55 707
* Varese külalistemaja (5 km võistluskeskusest), http://www.varese.ee/
tel. 51 65 309
* Külalistemaja Uma Kuup Võrus (16 km võistluskeskusest)
http://www.uma.ee tel. 52 80 780
* Hotell-loodusspaa “Kubija” Võrus (20 km võistluskeskusest),
http://www.kubija.ee/, tel. 78 66 000
Lisainfo majutuse kohta Võru Turismiinfopunktist 78 21 881
KAEBUSED JA PROTESTID
Esitada hiljemalt 30 min peale viimast lõpetajat. Kaebused esitatakse
suuliselt või kirjalikult sekretariaati ning protestid žürii esimehele.
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.

