KUBIJA HOTELL-LOODUSSPAA auhinnavõistlus öises
orienteerumissprindis 2015
Eesti Sprindikarika osavõistlus
04.04.2015, Võru.

VÕISTLUSINFO
Korraldajad:
Orienteerumisklubi Võru, peakorraldaja Ede Pähn, tel 5118515. Rajameistrid Lauri Sild ja
Markus Puusepp.
Koht: Võru spordikeskus, Räpina mnt 3.
Stardid:
Startide algus 21:00. Stardiintervall: 1 minut. Eelstart 3 minutit. Kaugus starti 1,0 km.
Maastik ja kaart:
Võru kesklinn koos muinsuskaitse alla kuuluva vanalinnaga ning Võru spordikeskuse
ümbrus. Võru vanalinna tänavatevõrk on korrapärane, kuid ruudukujuliste kvartalite sees
paiknev hoonestus ning aiad on ebakorrapärased, olles segu vanadest puumajadest ning
nõukogudeaegstest ehitistest ja haljasaladest-spordiplatsidest. Linna südamest leiab ka
moodsa pargi. Leidub palju avatud ja kinniseid väravaid – palun kasutada ainult kaardil
lahtisena näidatud väravaid! Mõned läbipääsud ja aiaaugud võivad olla pimedas raskesti
märgatavad.
Umbes kolmveerand võistlusmaastikust on orienteerumiseks varem kasutamata ja
kaardistatud 2015. aasta kevadel. Kaardi autorid: Timo Sild, Lauri Sild, Markus Puusepp,
Liisa Puusepp. Mõõtkava 1:4000, h=2,5 m. Kaardid on trükitud Emer-penis. Võistluskaardid
on kilekotis.

Rajad:
Klassid
Pikkus/KP
M16, M18, M21
2,5 km/19 KP
N21, M35, M50
2,2 km/15 KP
N16, N18, N35, N50, N60, M60 1,8 km/14 KP
Starti 1,0 km mööda soojenduskaarti! NB! Väljaspool kaardil märgitud ala liikumine
keelatud!
Ohukohad:
Võistlusmaastik on liikluseks avatud ning autode maksimaalne lubatud sõidukiirus on 50
km/h. Olge tänavaid ületades ettevaatlikud – eriti olge tähelepanelikud Võru linna tuiksoone
Jüri tn ületamisel ning Vabaduse tn ületamisel!
Keelualad ja aus mäng:
Kõik vastava leppemärgiga näidatud alad ja joonobjektid – õuealad, peenrad, veekogud,
taimestik, hooned ning aiad ja müürid.

AUS MÄNG! Finišeerinud võistlejatel on keelatud startimata võistlejatele infot jagada!
Muu:
Rinnanumbreid ei kasutata.
Lahtised legendid kõikidele klassidele eelstardis.
Finišis soe jook.
Pesemine ja WC spordikeskuses TASUTA.
Karantiini pole.
Auhinnad:
Võistluse nimisponsorilt Kubija Hotell-Loodusspaalt www.kubija.ee.
SUMMARY:






START: distance to start 1,0 km with warm-up map; pre-start time 3 min; loose control
descriptions available; no number bibs.
MAP AND TERRAIN: 1:4000, h=2,5 m. Regular street network with wooden old town and
soviet-era buildings in irregular formations in between.
DANGERS: Be aware of the traffic!
FAIR PLAY: Please respect the impassable, out-of-bounds etc objects marked on the map!

