KARJALASKEVÕISTLUS
LIHAVÕTTE LÜHIRADA 2022
09. ja 10. APRILL 2022.a Paidra, Võru vald, Võrumaa
KORRALDAJA: OK VÕRU
PROGRAMM:
09. aprill

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

10. 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 Võrumaal Paidra ja Pindi küla mõnusates ja
kiiretes metsades. Paidra kaart (2019013) on uus, ning on vana hea Pikakannu orienteerumiskaardi
(2011075LK) loodeosa pikendus, mille alast 85% on seni orienteerujatele avastamata.
Maastiku selgrooks on kagu-loode suunaline mõhnastik, mis on keskmiselt liigestatud, sealjuures suurim
kõrguste vahe maastikul on 20 m, ühel nõlval 15 m. Pinnavormid on iseloomulikud jääaja taandumisel
järvesetetest tekkinud maastikutele, kus leidub arvukalt künkaid ja lohke. Kõrgusjoonte lõikevahe 2,5 m.
Metsasus on 95%, millest lõviosa moodustavad hea või väga hea läbitavusega palumännikud. Kooslust
rikastavad ilusad rabad ja väikesed sookesed, erinevas eas männi- ja kuusenoorendikud, valgusvaesed
laanemetsad ning mõned värsked raiesmikud. Teid ja teeradu leidub mõõdukal määral.
Hetkeolukord maastikul enne suure lume tulekut: Maastiku pildid

STARDIKORD:
Karjalaskevõistlusel klassides M21A ja N21A ühisstart ja hajutusega rada. Ülejäänud klassidel ja Lihavõtte
lühirajal eraldistart, välja arvatud klassides MN8NR-MN10NR (nöörirajad) kus on vabastart, st
stardiprotokolli ei tehta, vaid starditakse etteantud ajavahemikus päevakurežiimis.
EELREGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD:
Eelregistreerimine kuni kell 23:59 04. aprill 2022 https://www.osport.ee/.
Võistlusklass
MN8-14
MN16-18
MN21-55
MN60-75

Osavõtutasu
4 EUR/start
6 EUR/start
10 EUR/start
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.
MÄRKESÜSTEEM:
Kõigis võistlusklassides elektrooniline SPORTident märkesüsteem. Elektroonilise kontrollkaardi omanikel
teatada kaardi number koos eelregistreerimisega. Teistel võimalik laenutada kiipe korraldajatelt hinnaga 2
EUR/päev.

VÕISTLUSKESKUS JA PARKIMINE:
Tähistus võistluskeskusse algab Võru-Räpina maantee 13. kilomeetril, Pindi bussipeatuse vahetus
läheduses. Parkimine võistluskeskuse vahetus läheduses tee ääres vastavalt parkimiskorraldajate juhistele.

Tähistuse ja võistluskeskuse asukoht

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: Ede Pähn, tel. +372 5118515, ede.pahn@gmail.com
Rajameister: Taivo Timmusk
Jooksev info võistluse kohta OK Võru koduleheküljel www.okvoru.ee
KAARDINÄIDISED:

TERE TULEMAST HOOAJA AVAVÕISTLUSELE!

