
KARJALASKEVÕISTLUS  
LIHAVÕTTE LÜHIRADA 2019 

 
 
06. ja 07. APRILLIL 2019.a Palomõtsa, Võru vald, Võrumaa 
KORRALDAJA: OK VÕRU  

PROGRAMM: 

06. aprill  Karjalaskevõistlus (tavarada), start alates 13.00, MN21A ühisstart kl 13.30 

07. aprill  Lihavõtte lühirada. Start 11.00 

KLASSID:  
 
MN8NR; MN10NR; MN12; MN14; MN16; MN18; MN21A; MN21B; MN35, MN40; MN45; MN50; 
MN55; MN60; MN65; MN70; MN75 
Korraldaja jätab endale õiguse klasse ühitada, kui eelregistreerimise kuupäevaks on võistlusklassi 
registreerunud vähem kui 4 võistlejat. 
Avatud rajad ca 3 ja 6 km kohapeal registreerimisega. 

MAASTIK JA KAART:  

Tänavune Karjalaskevõistlus ja lihavõtte lühirada joostakse kahes maistus, mida teineteisest eraldab Võru 
ringtee. 
 

Karjalaskevõistlusel on kasutusel uus ja senini kaardistamata Umbsaare maastik, millel on 
sugemeid Kütiorust: kaardi kagunurk ongi kunagise Järvede oru maastiku pikendus lääne suunal. 
Suvisel perioodil kõlbab Umbsaare maastiku kirjeldamiseks ainult sõna ”ropp”, kuid varakevadel 
on tegemist maastikuga, mis on füüsiliselt nõudlik, ent täieti joostav ning hooaja esimeseks 
võistluseks tehniliselt piisava raskusastmega. Maastiku lõunaosa on tugevasti liigendatud, põhjaosa 
taas tasasem ning vähemate objektidega. Teid ja teeradu leidub mõõdukal määral, läbitavus heast väga 
halvani.  
 
Lihavõtte lühiraja Palomõtsa maastik on Kubija maastiku sõsarmaastik, seda on varem kasutatud 
mõnel päevakul ja Team2017 treeningul, kaart on aga lihavõtte lühiraja tarbeks uuendatud ning 5m 
kõrgusjoonega ümber joonistatud. Maastik on üsna tasane ja mitmes kohas uimasevõitu 
reljeefivormidega, läbitavus on valdavalt oluliselt parem kui Umbsaares, kuid kindlasti leidub ka 
kehvema joostavusega kohti. Metsas on palju inimtekkelisi kaevikuid ning kuhjatisi, teid ja teeradu 
on rohkesti. 

 



STARDIKORD: 
Karjalaskevõistlusel klassides M21A ja N21A ühisstart ja hajutusega rada. Ülejäänud klassidel ja 
Lihavõtte lühirajal eraldistart. 
 
EELREGISTREERIMINE ja OSAVÕTUTASUD: 
Eelregistreerimine kuni kell 10:00 3. aprill 2019 https://www.osport.ee/.  
	

Võistlusklass Osavõtutasu 

MN8-14  4 EUR/start 
MN16-18 6 EUR/start 
MN21-55 10 EUR/start 
MN60-75 6 EUR/start 

Osavõtutasu kanda eelregistreerimise lõpuks Orienteerumisklubi Võru kontole EE391010402006021008 
SEB pangas, registreerumine jõustub osavõtumaksu laekumisel korraldaja arveldusarvele. Võistleja nime 
ja/või SI-kaardi numbri muutmine sama klassi piires peale eelregistreerimise tähtaega võistluspäeval 
mandaadis - tasu 2 EUR muudatuse kohta. Muutmise tasu makstakse koha peal sularahas mandaati, vale 
nime või SI-kaardiga starti ei lubata. Stardimaks avatud rajal 6.- EUR.  

VÕISTLUSKESKUS JA PARKIMINE:  
Tähistus võistluskeskusse algab Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 258. kilomeetril. Parkimine 
võistluskeskuse vahetus läheduses vastavalt parkimiskorraldajate juhistele. 

https://goo.gl/maps/2a91CyCPRBS2 

MÄRKESÜSTEEM: 
Kõigis võistlusklassides elektrooniline SPORTident märkesüsteem. Elektroonilise kontrollkaardi 
omanikel teatada kaardi number koos eelregistreerimisega. Teistel võimalik laenutada kiipe korraldajatelt 
hinnaga 2 EUR/päev.  
 
TOITLUSTAMINE: 
Puhvet võistluskeskuses 
 
MAJUTUSVÕIMALUSI: 

● Hotell „Kubija” Võrus, www.kubija.ee, tel. +372 786 6000 
● Uma Kuup külaliskorterid Võru linnas http://www.uma.ee/, tel +372 528 0780 
● Tamula hotell, http://www.tamula.ee/, tel +372 78 30430 
● Georgi hotell, http://www.georgihotell.ee/, tel +372 332 2221 
● Hermese külalistemaja Võrus http://www.hot.ee/hermes/, tel. +372 782 1326 
● Mõisa Ait külalistemaja http://www.moisaait.ee/, tel +372 56 68 9049 

 
Lisainfo majutuse kohta Võru Turismiinfopunktist +372 782 1881. 
 



 
AUHINNAD: 
Auhinnad kõigi võistlusklasside parematele kahe päeva aegade summas. Auhindade arv sõltub osavõtjate 
arvust võistlusklassis. 
 
 
INFO: 
Peakorraldaja: Andy Karjus, tel. +372 510 3650, andy.karjus@polvamaa.ee 
Rajameister: Timo Sild 
Jooksev info võistluse kohta OK Võru koduleheküljel www.okvoru.ee  
 
KAARDINÄIDISED:  

                
           
                              
 
  

TERE TULEMAST HOOAJA AVAVÕISTLUSELE! 

 
 
 
 

 

 


