
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 
Orienteerumisjooksu sprinditeates  

Pühapäev 10.august 2014 
Rõuge, Võrumaa 

  
AJAKAVA  
11.00 ühisstart MN14-16, MN35-40, MN55+ 
11.10 ühisstart MN18-20, MN45-50 
11.20 ühisstart MN21 
13.30 autasustamine 
  
OSAVÕTJAD 
Eesti 2014.aasta meistrivõistlustest võivad osa võtta: 

1) Eesti Vabariigi kodanikud 
2) EOL-i klubide liikmed 

Võistleja klubiline kuuluvus orienteerumisjooksus määratletakse kehtiva 
EOL-i litsentsi põhjal. Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-
i 2014.aasta litsents. Litsents peab olema ostetud võistluse toimumise 
päevaks. EOL-i litsentsi kehtivust ja klubilist kuuluvust saab igaüks 
kontrollida aadressil 
http://www.orienteerumine.ee/litsents/index.php 
  
KLASSID 
MN14-16, MN18-20, MN21, MN35-40, MN45-50, MN55+ !
Võistkond koosneb 4 liikmest (2 naist + 2 meest).  !
Kõikide vahetuste võitja aeg 15 min. !
Alates kella 12.30 on võimalik soovijatel startida vabaklassis ja proovida 
võistlusmaastikku ja -kaarti. Osavõtutasu maksta info telki 4€, samas saab 
ka kaardi kätte. !
  
AUTASUSTAMINE 
Võistlusklasside MN14-16, MN18-20 ja MN21 võitjatele omistatakse 
Eesti 2014. a. meistri nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat 
autasustatakse vähemalt EOK medali ja diplomiga. 
   

http://www.orienteerumine.ee/litsents/index.php


Ülejäänud võistlusklasside võitjatele omistatakse Eesti 2014.a. meistri 
nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse vähemalt 
EOLi medaliga. 
  
MAASTIK JA KAART 
Rõuge alevik ning avatud kultuurmaastik Rõuge ürgoru mõlemal kaldal. 
Ürgoru idakaldale jäävas maastikuosas on hajaasustus ning palju avatud 
alasid, samuti ka sügav ning tiheda taimestikuga Ööbikuorg. Läänekalda 
asustus on tihedam, leidub kortermaju, tööstusalasid ning metsane 
mõisapark. Oru keskele, Rõuge jõe kaldale jääb asula keskus mitmete 
sildadega. Kõrguste vahe maastikul 35 meetrit, ühel nõlval 25 meetrit. 
Maastikule jääb mitmed vaatamisväärsusi: Eesti sügavaim järv Rõuge 
suurjärv (38 meetrit), Ööbikuorg, Rõuge linnamägi, muinasmaja, Eesti 
Ema monument, Rõuge Maarja kirik. 

  
KOHALESÕIT 
Võistluskeskus asub Rõuge keskuses. 
  
OSAVÕTUMAKSUD 
Võistlusklassid ja osavõtumaks võistkonna kohta !
MN 14-16      12 € 
MN 18-20      20 € 
MN 21, 35-40, 45-50, 55+   30 € !
MÄRKESÜSTEEM 
Kõigis võistlusklassides elektrooniline SportIdent süsteem. Elektroonilise 
kontrollkaardi omanikel teatada kaardi number koos eelregistreerimisega.  
NB! SI numbri vahetamine võistluspäeval ei ole võimalik. 
Vajadusel on võimalik laenutada SI kiip korraldajatelt 2 EUR/päev. 
  
EELREGISTREERIMINE 
Võistlustest osavõtuks saab registreeruda Interneti võistluskeskuses 
www.osport.ee hiljemalt 04.august 2014.a. Koos registreerimisega tasuda 
osavõtumaks Or ien teerumisk lubi Võru a rve ldusarve le nr. 
EE391010402006021008  SEB. Eelregistreerimine jõustub alles pärast 
osavõtumaksu laekumist võistluse korraldajale. !!

http://www.orienteerumine.ee/eteenused/eolkoodid


Nimeline registreerimine lõpeb laupäeval 09.augustil kell 17.00 
www.osport.ee (sisestada osalejate nimed ja kiipide numbrid) 
  !
 AUS MÄNG 
Orienteerumise võistlusreeglite punkti 24.2 kohaselt on võistluse ajal 
teistelt võistlejatelt abi saamine ning teistele võistlejatele abi osutamine 
keelatud, välja arvatud õnnetusjuhtumi korral. 
  
MUU INFO 
Võistluskeskuses puhvet. 
Pesemisvõimalus võistluskeskuses puudub, soovitame ujumiseks 
Kaussjärve ja Suurjärve. !
Parkimine võistluskeskuses 1€/päev !
MAJUTUSVÕIMALUSI 
Ööbikuoru puhkekeskus www.visit.ee 
Ööbikuoru Villa www.oruvilla.ee  
Ala-Rõuge külalistemaja www.alarouge.ee 
Rõuge Suurjärve Külalistemaja www.maremajutus.ee 
Rõuge majutusasutused: www.rouge.kovtp.ee/majutusvoimalused 
  !
JUHENDI TÕLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 
Kõik selle juhendi tõlgendamist puudutavad ning juhendis määratlemata 
küsimused, samuti võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab 
võistluse žühür, juhindudes käesolevast juhendist ja kehtivatest 
võistlusreeglitest.  
  
KORRALDAJA 
Orienteerumisklubi Võru 
Peakorraldaja: Jüri Joonas, e-mail: jyrijoonas@gmail.com 
Rajameister: Markus Puusepp 
EOL volinik: Sigrid Saluri (OK Põlva Kobras) !
PILTE MAASTIKUST 
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