
Laskeorienteerumise MM 2006 Haanjas

Toimumisaeg: 17.-20.08.2006
Koht: Haanja, Võru maakond, Eesti
Võistluskeskus:  Haanja Spordi- ja Puhkekeskus, mis asub Haanja külas, Võru maakonnas.
Haanja vald paikneb Eesti ja Võru maakonna kaguosas, Läti Vabariigi piiri ääres. Kaugus
Tallinnast on 275 km, Võrust 15 km ja Riiast ca 220 km.
Üle poole valla territooriumist kuulub Eesti kõrgeimal kuhjelisel saarkõrgustikul asuva Haanja
Looduspargi koosseisu. Haanja vallas asub Baltimaade kõrgeim tipp Suur-Munamägi (318 m).
Looduslik mitmekesisus ja erinevate maastikukomponentide sünergiline mõju võimaldab
määratleda Haanja valda ühe Eestimaa kaunima ja huvitavama piirkonnana.

Programm:

Neljapäev,17.08

Kuni 12.00 Saabumine
11.00-15.00 Lasketreening
12.00 – 15.00 Orienteerumistreening
15.30 Esindajate koosolek
17.00 Avatseremoonia
Reede,18.08

10.00-11.45 Relvade kontroll
10.00-11.30 Relvade pealelaskmine
12.00 Sprindivõistluse stardi algus
17.30 Esindajate koosolek
Laupäev, 19.08

9.00-10.45 Relvade kontroll
9.00-10.30 Relvade pealelaskmine
11.00 Tavaraja stardi algus
17.00 Esindajate koosolek
18.30 Autasustamine
19.00 Pidulik õhtusöök Haanjas
Pühapäev, 20.08

8.30-10.15 Relvade kontroll
8.30-10.00 Relvade pealelaskmine
10.30 Teatevõistluse start
13.15 Autasustamine, lõputseremoonia

Võistlusklassid: 
MM-võistlus (individuaalne ja teade): MW21A (NB! Ainult riikide koodised!)
Juunioride MM (individuaalne ja teade): MW20
Veteranide MM (individuaalne): MW35, 40, 45, 50, 55, 60
Lahtine individuaalvõistlus: MW16, MW21B
Lahtine teatevõistlus: MW-21, MW35-



Kui võistlusklassi on eelregistreerimise lõpptähtajaks registreerunud 1-3 võistlejat, siis selles
võistlusklassis võistlust ei toimu ja toimitakse järgnevalt:

Klassidesse MW35- registreerunud võistlejad viiakse alates vanimast võistlusklassist  üle üks aste
nooremasse.
Klassidesse MW16 registreerunud võistlejad viiakse üle üks aste vanemasse võistlusklassi. 

Võistlusalad: 
Sprint (sisaldab suundorienteerumist ning laskmist lamades- ja püstiasendist)
Tavarada (sisaldab suundorienteerumist, märkeorienteerumist ning laskmist lamades- ja
püstiasendist)
Teade (sisaldab suundorienteerumist ning laskmist lamades- ja püstiasendist)

Erinevate distsipliinide omavaheline järjestus võistlusaladel avalikustatakse 17.08.2006
võistluskeskuses.

Rinnanumbrid:

Võistleja rinnanumber peab olema kinnitatud võistluste ajal kõigil kolmel võistluspäeval
võistlussärgile nii rinna kui selja peale. Sama kohustus kehtib relvade pealelaskmisel.

Maastik ja kaart: 

Tugevasti liigestatud, rohkete rabade, soode ja järvedega vahelduv Haanja kuplistik. Suurim
kõrguste vahe nõlval 85m. Metsasus 70%. Mõõdukalt teid, radu ja sihte. Valdavalt okasmets, mis
on väga vahelduva vanusega. Läbitavus keskmisest halvani. Kaardid 1:15000, 1:10000; h=5m.
Välitööd 2005-2006. 

Kaardinäidised:

Tavarada Sprint, teade

                                        

Kontrollsüsteem: 

Kasutatakse SportIdent-süsteemi. Võistleja SI-pulga number teatada ülesandmisel. Korraldajatelt
võimalik rentida SI-kaarte hinnaga 20.-EEK/päev.

Relvad: Kõigil kolmel võistluspäeval toimub enne tiiru sisenemist relva kontroll, kus kohtunik
kontrollib võistleja ja relva vastavust ning päästiku kaalu, Relvad markeeritakse vastava
kleebisega. Markeeritud relvaga ei tohi tiiru alast enam väljuda, vastasel korral teostatakse



võistlejale ja relvale uus kontroll. Relvade kontroll algab koos relvade pealelaskmisega ja lõppeb
kõigil kolmel võistluspäeval 15 minutit pärast relvade pealelaskmist.

Võistkondadel esitada relvade nimekiri koos registreerimisega. Nimekirjast koopia saata
aadressile eol@orienteerumine.ee hiljemalt 31. juuli 2006.a. Relvade nimekirja vorm on
allalaaditav võistluste koduleheküljelt.

Stardimaksud: MW21 230.- EEK (15.-EUR), ülejäänud klassides 180.-EEK (12.- EUR) inimese
ja stardi kohta.
   
Majutus ja toitlustamine: Turismitaludes 5 km raadiuses Haanjast 2-4 kohalistes tubades.
Täispansioni hind 560.-EEK (36.- EUR). Pidulik õhtusöök sisaldub täispansioni hinnas. Pidulik
õhtusöök eraldivõetuna maksab 150.-EEK (10.-EUR).
NB! Majutuse broneerimine kuni 15. juulini aadressil sixten@okvoru.ee, tel. +372 50 68377.
Hilisemad broneeringud rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.

Transport: Korraldajad soovitavad osavõtjatel kasutada oma transporti. Vajadusel võimalik
tellida transporti: sixten@okvoru.ee, tel. +372 50 68377.

Registreerimine: Kuni 31. juulini 2006 Internetis aadressil http://www.sportnet.ee/ivk/ või e-
postiga aadressil sixten@okvoru.ee.

Osalemistasu, majutuse ja toitlustamise eest tasumine:

Stardimaksud ning tasu majutamise ja toitlustamise eest tasuda Orienteerumisklubi Võru
arveldusarvele 10402006021008 SEB Eesti Ühispangas hiljemalt 1. augustiks 2006.

Korraldajad: OK Võru (www.okvoru.ee), Piirivalve SKK (http://www.pvsport.ee/)
Võistluste inspektor – Kai Willadsen (OK TON, Eesti)
Laskmise peakohtunik – Mati Jaeski (Piirivalve SKK)
Rajameister ja peakorraldaja – Sixten Sild (OK Võru)

Võistluse kodulehekülg: www.okvoru.ee
Kontakt: Sixten Sild, +372 50 68377, sixten@okvoru.ee


