
Märkeorienteerumise reeglid (EST)

2.2 Märkeorienteerumine

2.2.1 Kaart

Kaart peab olema kaitstud niiskuse eest ning liimitud pehmele elastsele alusele
(nt. kuumkiletatud). Stardikoht ja põhjasuund peavad olema märgitud kaardile.
Kaardi tagaküljele peavad olema sobivas järjekorras märgitud numbrid (1-10)
värvimärke tegemiseks. Näidiskaart õigete KP asukohtadega peab olema üles
pandud võistluskeskuses peale kõigi võistlejate startimist. Märkekaardid
tagastatakse võistlejaile peale kontrollimist, kuid mitte enne kõigi võistlejate
startimist.

2.2.2 Rajapikkus, rajatähistus

Rajapikkus peab olema umbes 3 km. Rada peab olema tähistatud oranži/valge
(lindi)ribadega või punase/valge ja kolmandat värvi ribadega. Ribade laius peab
olema vähemalt 4,5 cm. Võistlejad peavad jälgima tähistust ja mitte lahkuma
markeeringust kaugemale kui 5 meetrit. Võistlejaile on rajal lubatud liikuda ainult
edasisuunas.

2.2.3 Objekti asukohad (KP-d) ja märkepunktid

Kontrollpunktide arv peab olema 10. Asukohad peavad olema rajal ja väljaspool
rada jaotusega 5-5. KP-objektid väljaspool rada peavad olema valitud kaardile
kantud maastikuobjektide hulgast. Valitud objekti peab olema võimalik välja
lugeda. Rajal asuva KP asukoht on tähistatud sinise lipuga (tahvli või
samaväärsega) märkimise kohas. Rajalt väljaspool oleva KP korral on märkimise
punkt tähistatud kollase lipuga (tahvli või samaväärsega) ja varustatud KP
asukohale (objektile) suunava osutajaga (toruga) ning KP objekti IOF sümboliga.
Rajalt väljaspool asuvad KP-d peavad olema varustatud KP-tähisega. Kui
füüsiliselt või muul olulisel põhjusel ei ole võimalik panna KP-tähist objektile, siis
pole seda vaja teha juhul kui tegemist on selge objektiga. Igas märkepunktis
peavad olema nõelad ja pliiatsid märkimiseks. Rajalt väljaspool olevad KP-d
tohivad asetseda kõige rohkem 400 meetri kaugusel märkepunktist.

2.2.4 Märkimine

Võistleja saab võistluskaardi stardihetkel. Igas märkepunktis peab võistleja
sooritama vastavalt KP asukohale nõelatorke kaardile ja signeerima selle
värvipliiatsiga kaardi tagaküljel, mis loetakse sooritatuks kui võistleja joonistab
joone torkeaugust KP järjekorranumbrini kaardi tagaküljel. Kui võistleja on



sisenenud märgistatud märkepunkti, siis ta ei tohi lahkuda sealt enne nõelatorke
ja värvimärke tegemist.

2.2.5 Hindamine

Iga eksitud täis millimeetri eest lisatakse ajale 1 minut. Millimeetri osasid ei
arvestata. Iga KP eest arvestatakse maksimaalselt 10 mm. Mõõtmisel peab
mõõtma viga alates kaardi sümbolist kui just maastikuobjekti (KP-objekti) osa ei
olnud antud legendis. Kui maastikuobjekti (KP-objekti) osa oli antud legendis,
peab mõõtma sellest kohast alates. Ainult signeeritud (korrektse värvimärkega)
nõelatorked lähevad arvesse. Värvimärkega torke puudumisel arvestatakse 10
minutit karistust antud KP eest. Võistleja rikkudes reegleid punkti 2.2.4 osas ja
mis ei ole reguleeritud eraldi, karistatakse 10 minuti karistusega iga sellise tehtud
vea eest. Märkeorienteerumise tulemus (jooksu aeg + trahvi aeg) sisaldub
võistluse koguajas.


