Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumise sprindis (WRE)
ja sprinditeates
19. jaanuar 2019
Haanja, Võru maakond
VÕISTLUSINFO

AJAKAVA
Laupäev 19. jaanuar 10.30 Sprindi startide algus
10.45 Stardikarantiini algus
11.30 Stardikarantiini lõpp
12.30 Sprindi autasustamine
14.00 Sprinditeate start klassidele M14-16 ja M40
14.05 Sprinditeate start klassidele N14-16, N18-20 ja M50
14.45 Sprinditeate start klassidele M18-20 ja N21
14.50 Sprinditeate start klassidele M21 ja N40
16.30 Sprinditeate autasustamine

KORRALDAJAD
OK Võru, Eesti Orienteerumisliit
Peakorraldaja: Sixten Sild, sixtensild@gmail.com, +372 506 8377
Sekretariaat: Laura Joonas
Rajameister: Taivo Timmusk
IT: Indrek Kuusk
Start: Ede Pähn

REEGLID
Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglitele.
NB! Individuaalses sprindis klassides M21 ja W21 võisteldakse vastavalt Rahvusvahelise
Orienteerumisföderatsiooni võistlusreeglitele.
IOF Event Adviser (WRE-klassid): Markus Puusepp, +372 526 8279

VÕISTLUSKESKUS

STARDIKARANTIIN (INDIVIDUAALSES SPRINDIS)
Selleks, et vältida info liikumist finišeerunutelt veel startimata võistlejatele, peavad kõik veel
startimata võistlejad sprindivõistluse eel alates kella 10.45-st viibima stardikarantiinis, mis on
näidatud võistluskeskuse skeemil. Alates sellest kellaajast ei ole enam lubatud karantiinialasse
sisenemine. Startijad liiguvad karantiinist otse starti ning treenerid ja muud abilised tohivad
karantiini lõpuni sellest alast ainult väljuda, mitte aga uuesti siseneda.
Karantiini ala hõlmab soojendusala, kooli saali ja eelstardiala. Kontakteerumine finišeerunud
võistlejatega on keelatud! Samuti on karantiinialas keelatud igasugune elektrooniliste vahendite
kasutamine info hankimiseks radade ja kaartide kohta. Korraldajatel on õigus nende reeglite
rikkujad koheselt diskvalifitseerida ja starti mitte lubada. Karantiinialasse sisenemine toimub
kahe skeemil näidatud värava kaudu, kus liikumist kontrollib kohtunik.
Karantiinialas asub haagis tualettidega. Enne starti minemist on võistlejatel võimalik jätta kotid
oma riietega skeemil näidatud kohta, kust korraldajad viivad need võistluskeskuse juurde, et
finišeerunud võistlejad saaksid need sealt kätte.
Karantiin lõpeb kell 11.30, sellest hetkest alates pääsevad finišeerunud võistlejad ka kooli saali
oma sinna jäetud asjade juurde.

SOOJENDUSALA
Soojenduseks on võistlejatel kasutada alumine ja ülemine suusastaadion vastavalt skeemile.
Enne starti mujal suusatamine on keelatud!

VÕISTLUSNUMBRID
Kõik võistlejad on kohustatud kandma võistlusnumbrit. Number tuleb kinnitada haaknõeltega
sprindis VASAKULE ja sprinditeates PAREMALE reiele. Haaknõelad palume võistejatel endil
kaasa võtta. Kohapeal on võimalik neid sekretariaadist osta hinnaga 10 senti/tk. Numbrid saab
kätte võistluste sekretariaadist.

STARDIKORRALDUS
SPRINT
Eelstart 3 minutit. Esimese eelstardi minuti jooksul tuleb võistlejatel ületada maantee.
Ettevaatust, autoliiklus!
Eelstardis nullitakse ja aktiveeritakse võistlejate kiibid vastavalt stardikohtunike juhistele.
Viimasel stardieelsel minutil seisab võistleja oma võistlusklassi ämbri juures. 15 sekundit enne
starti hõikab kohtunik “Kaart-Map!” ning võistleja võib võtta ämbrist võistluskaardi ning selle oma
kaardialusele paigutada. Stardisignaali annab 5 piiksuga stardikell.
Võistlejad alustavad stardihetkel liikumist oma klassi ämbri juurest. Ettevaatust stardialast
väljumisel! Kasutada ainult paaristõukeid ja/või klassikasammu kuni stardialast väljumiseni!
SPRINDITEADE
Esimese vahetuse start antakse võistluskeskuses, kuhu selleks otstarbeks lõigatakse sisse
klassikajäljed. NB! Klassikajälje lõpuni kasutada ainult paaristõukeid ja/või klassikasammu!
Esimese vahetuse võistlejad kutsutakse stardipositsioonidele ca 3 minutit enne starti vastavalt
korraldajate juhistele. Kaardid jagatakse võistlejatele kätte ca 1 minut enne starti. Võistleja peab
hoidma kaarti käes oma selja taga. 15 sekundit enne starti annab spiiker signaali “Kaart!”,
misjärel võistlejad võivad paigutada kaardi oma kaardialusele. Start toimub spiikeri häälkäskluse
peale.

MAASTIK JA KAART
Mõõdukalt liigestatud metsamaastik Haanja suusaradade piirkonnas. Erineva suurusega
reljeefivormid vahelduvad soode ja rabadega.
Kaardi mõõtkava on 1:5000, h = 5 m. Kaardi autorid Madis Oras ja Markus Puusepp. Eelmine
kaart: 2018014 Haanja

SUUSARADADE VÕRK, KEELUALAD JA OHUKOHAD
Eri laiusega suusaradade osakaalud võistlusmaastikul:
SPRINT
Väga lai rada (3 m ja enam) 19 %
Lai rada (1,5-3 m) 4 %
Kitsas rada (0,8-1,2 m) 77 %
SPRINDITEADE
Väga lai rada 43 %
Kitsas rada 57 %
Keelatud on liikuda veekogudel, mis on kaardistatud ületamatu veekogu leppemärgiga
(tumesinine, mille ümber jäme must joon).

Võimalikud ohukohad on kitsad ja järsud tõusud ning laskumised, samuti suusaradade
ristumised laskumistel! NB! Vastutuleva võistlejaga kohtumisel hoia alati paremale ja anna teed
laskujale!

RAJAD
Sprint
Linnulennuline

Optimaalne

KP

M21

3,1

4,4

15

W21 M20 M35

2,6

3,8

13

M18 M45 N20

2,4

3,6

12

M16 M55

2,2

3,2

11

N18 N35

2,1

3,1

10

M65 N16 N45

1,7

2,4

9

M14

1,6

2,3

9

N14 N55

1,6

2,2

9

Linnulennuline

Optimaalne

KP

M21

1,7 - 1,9

2,2 - 2,3

8

M40 M18-20

1,6 - 1,7

2,0 - 2,13

7

N21 N18-20

1,5 - 1,6

1,9 - 2,0

6

M50

1,5 - 1,6

2,0 - 2,1

7

M14-16

1,4 -1,5

1,7 -1,8

6

N14-16

1,2 - 1,3

1,5 - 1,6

5

N40

1,3 - 1,4

1,6 - 1,7

5

Sprinditeade

FINIŠ, TEATEVAHETUS JA TULEMUSED
SPRINT
Võistleja aeg fikseeritakse finiišijoone ületamisel, kui võistleja SIAC kiip lülitub finišijaamast
möödudes välja. Kohtunikud juhatavad võistlejad kiibi mahalugemisele ja korjavad kokku
kaardid.
Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe.
Võistluskeskusesse pannakse välja jooksvad tulemused. Ametlikud tulemused avaldatakse
võistluse lõppedes www.okvoru.ee
SPRINDITEADE
Pärast finišijoone ületamist liiguvad võistlejad teate üleandmiseks vahetusalasse, annavad
käepuudutusega teate edasi oma võistkonnakaaslasele ning liiguvad kohe kiibi mahalugemisele
vastavalt korraldajate juhistele. Pärast mahalugemist liigub võistleja ootealasse oma järgmist
vahetust ootama. Rajale minev võistleja liigub pärast teatevahetuse saamist kaardiseina juurde,
võtab sealt oma numbriga järgmise vahetuse kaardi ja suundub rajale.

MÄRKESÜSTEEM JA KONTROLLPUNKTID
Kontrollpunktides asub puutevaba elektrooniline SI-jaam BS11-BS small
(Vt https://www.sportident.com/products.html#stations).

Foto: SI-jaam BS11-BS small
Selle toimimisraadius talvistes oludes on ca 150 cm. Võistleja kiibi möödumisel jaamast selle
toimimisraadiuse piires hakkab kiip vilkuma ja piiksuma, andes nii märku punkti õnnestunud
läbimisest. Jaamad asuvad raja kõrvale lumme/maasse torgatud peene vaia küljes. Sama vaia
küljes on ka KP number ja KP-tähis.
NB!Juhuks, kui puutevaba jaam ei tööta, ripub vaia küljes ka tavaline, auguga SI-jaam, milles
tuleb sel juhul teha tavapärane, “torkamisega” märge.

GPS-JÄLGIMINE JA OTSETULEMUSED
Valitud võistlejad/võistkonnad saavad enne starti GPS-seadmed,mille kandmine on kohustuslik.
Seadmed jagatakse välja eelstardi juures. GPS-seadme kandjad sprindis:

GPS-seadme kandjad sprinditeates avaldatakse hiljem eraldi. GPS-seadmed korjatakse kokku
finišis.
GPS-jälgimise lingid:
Sprint M21 http://sportrec.eu/ui/#1e3h90b
Sprint W21 http://sportrec.eu/ui/#1e3u6cs
Sprinditeade M21 http://sportrec.eu/ui/#1e3u737
Sprinditeade N21 http://sportrec.eu/ui/#1e3u742
GPS-jälgimine teleriekraanilt on sprindivõistluse ajal korraldatud puhvetimajas.
Otsetulemuste lingid: http://otse.osport.ee/

AUS MÄNG
Mittestartinud võistlejad, nii sprindis kui sprinditeates, ei tohi otsesel või kaudsel viisil hankida
rajainfot GPS-jälgimise kaudu. Karantiinis on keelatud kõik nutiseadmed ning vanade
orienteerumiskaartide kasutamine.
Kahe võistluse vahel on võistlusmaastikul viibimine keelatud.

SUUSKADE MÄÄRIMINE
Suuskade määrimine on võimalik kooli saalis, kus on selleks spetsiaalsed kohad. Sprinditeates
võib määrida ka staadionil, ootealas.

PESEMINE JA RIIDEHOID
Riideid saab vahetada ja asju jätta kooli saali. Riietumisvõimalus on ka puhvetimajas (1.
korrusel).
Puhvetimajas on võimalik käia saunas ja duši all hinnaga 3 EUR/in. Tasumine puhvetis.

TUALETID
Lisaks karantiinialas asuvale välitualetile asuvad WC-d puhvetimajas.

VÕISTKONDADE NIMELINE REGISTREERIMINE SPRINDITEATEKS
Lõplik nimeline registreerimine tuleb teha www.osport.ee keskkonnas hiljemalt 18.01 kell 22.00
Võistluspäeval on muudatused lubatud üksnes erijuhtudel nagu vigastuse, hagestumise vms
tõttu.

TOITLUSTUSVÕIMALUSED
Lihtsamat toitu ja sooje jooke pakub puhvetimajas heategevuslik Võrumaa spordipuhvet. Kogu
puhveti tulu läheb tublimate Võrumaa noorsportlaste toetuseks. Tere tulemast, heategijad!

PARKIMINE
Tasuta parkimine Haanja spordikeskuse ja koolimaja parklates ning vajadusel ka Võru-Haanja
maantee ääres.Palume mitte parkida kitsa Haanja-Kurgjärve-Rõuge tee ääres!

LUMEINFO JA ILMAPROGNOOS
Lund on maastikul 0,3-0,5 m. Neljapäevane sula ja vihm tõid radadele hulgaliselt oksi, okkaid ja
risu.
Võistluspäeval on oodata vahelduva pilvisusega ilma, temperatuur 5-10 miinuskraadi.

