2018. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISE
TAVARAJAL
ning
NOORTE ja VETERANIDE TEATEORIENTEERUMISES
25.-26. augustil 2018. a
Kütiorus, Võrumaal
VÕISTLUSINFO
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tavaraja stardi algus
autasustamine
teatevõistkondade nimelise registreerimise lõpp
teatevõistluse protseduuride demonstratsioon võistluskeskuses
teatevõistluse startide algus
autasustamine

OSAVÕTUKLASSID
Tavarajal: M,N 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, M80
Teatejooksus: M,N 14-16, 18-20, 35-40, 45-50, 55-60, 65+
Teatevõistkonnad on 3-liikmelised.
VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus asub Võrumaal, Võru vallas, Hinsa-Sooküla tee ääres. Tähistus algab Tallinn-Võru –
Luhamaa teelt Hinsalt (16 km Võrust Luhamaa poole).
Asukohakaart: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=0d487e7e3f4ddfc39e8f50d61e67e903
MAASTIK JA KAART
Vahelduva liigestatuse ja läbitavusega maastik. Kaardil võib selgelt eristada kahte maastikuosa – kaardi
lääneosas Eesti sügavaim org (Kütiorg) kõrguste vahega järskudel nõlvadel kuni 70 m ning idaosas kuni 20
m kõrguste vahega künkad vaheldumisi paljude eri suuruses soodega ja pisilohkudega. Maastiku metsasus
90%. Metsa läbitavus heast kuni väga halvani. Halva läbitavusega alad on noorendikud, kus on tehtud
hooldusraiet. Teaterajad ja lühemad tavarajad kulgevad maastiku tasasemas osas ning Kütiorgu ei ulatu.
Selles osas on reljeefivormideks kuni 20 m kõrgused künkad vaheldumisi paljude eri suuruses soodega ja
pisilohkudega.
Ohukohtadeks on läbimatud sood (kaardil vastava leppemärgiga) ja risused valgustusraie piirkonnad
(kaardil vertikaalse rohelise viirutusega).
Klassides MN16, MN18, MN20, MN21 ja MN35 tavaraja kaardid mõõtkavas 1:15 000. Ülejäänud
klassides 1:10 000. Kõrgusjoonte vahe 5 m
Kaardile on KP järjekorranumbri kõrvale trükitud ka selle tunnusnumber, välja arvatud tavarajal
klassides M21E, N21E, M20 ja M35
Rajameistri viimane info: „Sood olid nädal tagasi väga kuivad, isegi pisisood. Selle tõttu on veidi
ebamäärased mõnede läbimatute soode täpsed piirid.
Kütioru puhkekeskuse läheduses tegutsevad maastikuratturid. On mitmeid uusi jälgi, mis kõik ei pruugi
olla kaardil, kuna jäljeks on kohati vaid niidetud trass kõrges heinas. Seda maastikuosa kasutavad ainult
klasside M21E, N21E, M20 ja M35 rajad.“
START
Tavarajal on üks stardikoht. Stardi kaugus võistluskeskusest on 950 m. Tee starti on tähistatud punavalgete lipukestega. Eelstart 3 minutit. Viimasel stardieelsel minutil seisavad võistlejad oma võistlusklassi

kaardiämbri kõrval ja stardivad sealt oma stardiminutil stardikella viimase, pika piiksu järel. Kõigil
klassidel on eelstardis saadaval lahtised legendid. Legendi kinnitusvahendeid stardis ei pakuta.
RINNANUMBRID
Tavarajal on rinnanumbrid kasutusel ainult klassides M21E ja N21E. Numbrid koos haaknõeltega ripuvad
eelstardi juures.
Teatejooksudes rinnanumbrid kõigile võistkondadele. Numbrid väljastatakse võistluspäeva hommikul
sekretariaaditelgis. Palume kasutada oma haaknõelu. Sekretariaadist võimalik osta haaknõelu hinnaga 10
senti/tk.
GPS
GPS jälgimine valitud võistlejatel klassides M21E ja N21E vastavalt eraldi avaldatavale nimekirjale.
GPS-seadmete väljastamine eelstardi juures.
Teatejooksus GPS jälgimine valitud võistkondadel klassides M35-40 ja N45-50 vastavalt eraldi
avaldatavale nimekirjale. GPS-seadmete väljastamine võistluskeskuses.
TUALETT
Kuivkäimla (DC) mõlemal päeval võistluskeskuses ning esimesel päeval teel starti, 200 m enne eelstardi
asukohta.
SOOJENDUSALA
Tavarajal on soojenduseks lubatud kasutada starti viivat tähistatud teelõiku ja stardi juures asuvat
heinamaad. Teatevõistluse päeval on soojendusalaks võistluskeskuses asuva heinamaa osa vastavalt
võistluskeskuse skeemile allpool, kaardi servas asuv maantee ja heinamaa teisel pool maanteed, kus asub
võistlejate parkla.
VÕISTLUSKESKUSE SKEEM

JOOGIPUNKTID
Tavarajal on maastikul mitu joogipunkti, mis paiknevad kontrollpunktides järgmiselt:
M21E rajal 3,4 km, 5,9 km, 8,6 km ja 12,2 km (etapi peal, teerajal).
N21E, M20, M35 rajal 3,0 km ja 5,9 km
M21A, M18 rajal 3,5 km ja 6,0 km
Kõigil ülejäänud 4,5 kilomeetrist pikematel radadel on võimalus juua teerajal asuvast joogipunktist umbes
raja keskosas.
Juua pakutakse puhast vett.

KEELUALA
Väljaspool võistlust on võistlejatel keelatud viibida võistlusmaastikul.
MÄRKESÜSTEEM
SportIdent märkesüsteem. SI-jaama mittetöötamisel teha mehhaanilise kompostriga märge kaardi serva.
Võistlus lõpeb märkega finišijoonel asuvas SI-jaamas.
RADADE PIKKUSED
Radade pikkused tavarajal, KP-de arvud ning M21E, N21E, M20 ja M35 klasside puhul ka tõusude summa
on antud stardiprotokollis iga võistlusklassi päises
Radade pikkused teatejooksudes (km ühe vahetuse kohta):
N14-16
N18-20
N35-40
N45-50
N55-60
N65+
M14-16
M18-20
M35-40
M45-50
M55-60
M65+

3,2
4,2
4,2
3,7
3,2
2,6
4,2
5,8
5,8
4,8
3,7
3,2

VAATEPUNKT
Kõigil teateradadel on vaatepunkt võistluskeskuses 300-800 m enne finišit. Vaatepunkti asukoht
avaldatakse spiikeri poolt võistluskeskuses pühapäeval enne teatejooksude algust.
TEATEVÕISTKONDADE KOOSSEISUDE REGISTREERIMINE
Teatevõistkondade koosseisud ja jooksujärjestused registreerida www.osport.ee keskkonnas kuni kl 18:00
25. augustil. Kui võistkonna esindajal puudub võimalus internetis registreerida, siis esitada võistkonna
koosseis ja SI-numbrid paberil võistluste sekretariaaditelki kuni kl 18:00 25. augustil.
KAEBUSTE ESITAMINE
Kaebusi võivad esitada võistleja, võistleja treener ja võistkonna esindaja. Kaebus tuleb esitada korraldajale
võistluste sekretariaaditelki suuliselt või kirjalikult niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 min pärast
viimase võistleja lõpetamist.
ŽÜRII
Jaanus Reha (OK Kooperaator)
Taivo Timmusk (HOK)
Tiit Tähnas (OK JOKA)
AUTASUSTAMINE
EV100 Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20,
M21, N21, M21E, N21E kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti
alalist elamisluba.
EV100 Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides MN35-80 kolme paremat võistlejat, kes on
Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on EOLi klubide liikmed. Teatejooksus

autasustatakse EV100 Eesti MV medalitega iga võistlusklassi kolme parema võistkonna kõiki liikmeid, kui
võistkond on koostatud ühe EOLi klubi võistlejaist *.
* Võistlusklassides M/N18-20 ja M/N14-16 peavad kõik teatevõistkonna liikmed olema Eesti Vabariigi
kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba. Ülejäänud võistlusklassides võib üks teatevõistkonna liige
mitte omada Eesti kodakondsust või Eesti alalist elamisluba. Juhul kui kolme parema hulka tulnud
võistlejat ei autasustata EV100 Eesti MV medaliga, siis autasustatab võistlust läbi viiv klubi teda esemelise
auhinnaga. Võistlusklasside MN21A kolme paremat autasustatakse võistlust läbi viiva klubi poolt
esemelise auhinnaga.
PESEMINE, TOITLUSTAMINE JA PARKIMINE
Võistluskeskuses puhvet ja välidušš. Parkimine võistluskeskuses maaomaniku heinamaal 1 EUR/sõiduk
ühe päeva kohta. Parkimine rangelt vastavalt korraldajate juhistele.
MAJUTUSVÕIMALUSTE INFO
* Tasuta telkimisvõimalus võistluskeskuses.
* Kubija hotell-loodusspaa www.kubija.ee (20 km võistluskeskusest)
* Täiendav info majutusasutuste kohta: http://www.visitvoru.ee/majutuskohad
VÕISTLUSE KORRALDAJA - OK VÕRU
Peakorraldaja ja spiiker: Sixten Sild, tel. 50 68377, sixtensild@gmail.com
Rajameister: Madis Oras (OK Ilves)
Sekretär: Erika Joonas
IT: Indrek Kuusk
EOL VOLINIK

Voldemar Tasa (Otepää SK)
INFO:
* Võistluse kodulehekülg - www.okvoru.ee
* 2018. a Eesti meistrivõistluste üldjuhend http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/reeglid/Eesti_OJ_MV2018_yldjuhend.pdf

TOETAJAD

TERE TULEMAST VÕRRATULE VÕRUMAALE!

