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

AJAKAVA
Laupäev 19. jaanuar kell 10:30 Sprindi startide algus
kell 14:00 Sprinditeate startide algus

OSAVÕTJAD
Eesti MV võivad osa võtta:
1) Eesti Vabariigi kodanikud,
2) EOL-i klubide liikmed.
Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2019. aasta litsents*. Litsents peab olema
ostetud võistluse toimumise päevaks.
Teatevõistlused toimuvad EOL-i kuuluvate klubide nais- ja meeskondade vahel. MN20 ja
nooremates võistlusklassides peavad kõik võistkonnaliikmed olema Eesti Vabariigi
kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba. Ülejäänud võistlusklassides peab
suusaorienteerumise sprinditeate võistkonnas vähemalt üks liige olema Eesti Vabariigi
kodanik või omama Eesti alalist elamisluba.
Suusaorienteerumises määratletakse võistleja klubiline kuuluvus võistlusele registreerimisel
ja suusaorienteerumishooaja jooksul tohib võistleja esindada ühte klubi.
* Suusaorienteerumises on väljaspool Eesti MV arvestust õigus osaleda välisriikide kodanikel
(litsents ei ole kohustuslik).

REEGLID
Võisteldakse vastavalt Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglitele ning 2019. a Eesti
meistrivõistluste üldjuhendile.
Sprindis, klassides M21 ja N21 võisteldakse maailma edetabelivõistluse (WRE) tõttu
vastavalt Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni võistlusreeglitele.

VÕISTLUSKLASSID
Sprint
MN14, 16, 18, 20, 21, 35, 45, 55, M65
Sprinditeade
M14-16, N14-16, M18-20, N18-20, M21, N21, M40, N40, M50
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OSAVÕTUTASUD
MN14, 16, 18
MN20, M65
MN21-55
M14-16, N14-16
M18-20, N18-20
M21, N21, M40, N40, M50

7€
12 €
17 €
14 €/võistkond
24 €/võistkond
34 €/võistkond

VÕISTLUSKESKUS JA KOHALESÕIDU TÄHISTUS
Võistluskeskus asub Haanja puhke- ja spordikeskuses (https://goo.gl/maps/5McvkXQSuAS2).
Tähistus võistluskeskusesse algab Võru-Haanja teelt Haanja asulast.

VÕISTLUSNUMBER
Võistlusnumbreid kasutatakse kõigis võistlusklasside.

MÄRKESÜSTEEM
SPORTident (SI) puutevaba märkesüsteem kõigis klassides. SI-kaardi rent 1,5 €/päev.
Rentimise soovist teatada võistlustele registreerimisel www.osport.ee keskkonnas. Renditud
SI-kaart väljastatakse võistluskeskuse sekretariaadist.

AUTASUSTAMINE
Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga autasustatakse võistlusklasside M14, N14, M16,
N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi
kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba.
Eesti meistrivõistluste medalitega autasustatakse võistlusklassides MN35-65 kolme paremat
võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on EOLi
klubide liikmed.
Sprinditeates autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalitega kolme parema võistkonna
kõiki liikmeid, kui võistkond on koostatud ühe EOLi klubi võistlejaist*.
* MN20 ja nooremates võistlusklassides 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 väljaspool EMV arvestust osalenud võistleja tuleb kolme parema hulka,
autasustatakse teda võistluse korraldaja poolt välja pandud esemelise auhinnaga.

EELREGISTREERIMINE
Võistlustest osavõtuks saab registreeruda elektrooniliselt https://www.osport.ee/ ja sprindis
klassides MN21 ainult IOF Eventori https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6253
kaudu kuni 14.01.2019 (k.a). Koos registreerimisega maksta osavõtutasu Orienteerumisklubi
Võru kontole EE391010402006021008 SEB pangas.

MAASTIK JA VÕIMALIKUD OHUD
Mõõdukalt liigestatud metsamaastik Haanja suusaradade piirkonnas. Võimalikud ohud on
kitsad ja järsud tõusud ning laskumised.

KEELUALA
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Ettevalmistatud suusarajad keeluala piirkonnas on ilma kaardita suusatreeninguteks avatud
kuni 01.01.2019 (k.a). Maastik on osavõtjatele kõikideks treeninguteks suletud alates 2.
jaanuarist 2019.

KAART
Kaardi mõõtkava on 1:5000, h = 5 m. Kaardi autorid Madis Oras ja Markus Puusepp.
Eelmine kaart: 2018014 Haanja. Väljavõte eelmisest kaardist:
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RADA
Sprindi ligikaudsed linnulennulised pikkused
M21
3,5 km
N21, M20, M35
3,0 km
M14, N14, N55
1,8 km
N16, N45, M55, M65
2,0 km
M16, N18, M45
2,3 km
N20, N35, M18
2,6 km
Start asub kuni 1 km kaugusel võistluskeskusest
Sprinditeate ligikaudsed linnulennulised pikkused
M21
6 x 2,0 km
M18-20, M40, N21
6 x 1,5 km
N18-20, N40
6 x 1,5 km
M14-16, N14-16, M50
4 x 1,2 km
Start asub võistluskeskuses

REEGLID SPRINDITEATE KOHTA
Sprinditeade on teatevõistlus, kus võistlevad kaheliikmelised võistkonnad eraldi meeste ja
naiste arvestuses.
Sõltuvalt võistlusklassist sõidetakse kuus etappi
(kolm etappi võistleja kohta)
vanuseklassides MN18-20, MN21, MN40 ja neli etappi (kaks etappi võistleja kohta)
vanuseklassides MN14-16, M50.

TOITLUSTAMINE JA PESEMINE
Võistluskeskuses töötab puhvet. Teave pesemisvõimaluste kohta avalikustatakse
võistlusinfos.
MAJUTUSVÕIMALUSED
http://www.visitvoru.ee/majutuskohad
VÕISTLUSE EDASILÜKKAMINE VÕI ÄRAJÄTMINE
Korraldajal on õigus vääramatu jõu mõju tõttu teha EOL-i juhatusele ettepanek võistluse
toimumise aja ja/või asukoha muutmiseks ning võistluse ärajätmiseks. Informatsioon
võistluse edasilükkamisest või ärajätmisest tuleb avaldada EOL-i ja võistluse koduleheküljel
mitte hiljem kui 48 tundi enne võistluse algust.
Võistluse edasilükkamisel teatab EOLi juhatus esimesel võimalusel võistluse uue
toimumisaja ja registreerimise korra. Korraldajal on õigus vääramatust jõust põhjustatud
kahjud osaliselt või täielikult kinni pidada võistluse osavõtutasudest.

JUHENDI TÕLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Kõik selle juhendi tõlgendamist puudutavad ning juhendis määratlemata küsimused, samuti
võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab võistluse žürii, juhindudes käesolevast
juhendist ja kehtivatest võistlusreeglitest.

KORRALDAJAD
Orienteerumisklubi Võru http://www.okvoru.ee/
Peakorraldaja: Sixten Sild, sixtensild@gmail.com, +372 506 8377
Rajameister: Taivo Timmusk

VÕISTLUSTE JÄRELVALVE
IOF Event Adviser: Markus Puusepp, markuspuusepp@hotmail.com
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