
   
 

18. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 

SUUSAORIENTEERUMISE SPRINDIS 
 

8. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 

SUUSAORIENTEERUMISE SPRINDITEATES 
 

26. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 

SUUSAORIENTEERUMISE LÜHIRAJAL 

 

25.-26.02.2023 Kiidi, Rõuge vald, Võru maakond 
 

2023. aasta Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumises/orienteerumises on pühendatud Eesti 

Olümpiakomitee 100. sünnipäevale! 
 

VÕISTLUSINFO 
 

AJAKAVA  

25.02  10.30 Sprindi startide algus 

14.00 Sprinditeate ühisstart klassidele M18-20, N14-16, M50 

14.05 Sprinditeate ühisstart klassidele M40, N18-20, M14-16, N40 

 14.30 Sprinditeate ühisstart klassidele M21, N21 

26.02   11.00 Lühiraja startide algus 

u 14.00 sprindi, sprinditeate ja lühiraja autasustamine 

 

KORRALDAJA OK VÕRU 

Peakorraldaja: Sixten Sild (+372 506 8377, sixtensild@gmail.com) 

Ajavõtt: Indrek Kuusk 

Sekretariaat: Erika Joonas 

Rajameister: Lauri Sild  

Rajabrigaad: Mati Ojandu (OK Võru), Rein Zaitsev (OK Peko)   

Inspektor: Sixten Sild  

 

JÄRELEVALVE 

EOL nõustaja: Mait Tõnisson 

 

REEGLID 

Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Orienteerumisliidu võsitlusreeglitele ja Eesti 2023. a 

meistrivõistluste üldjuhendile 2023, vt https://orienteerumine.ee/materjalid/  

 

 

 

https://orienteerumine.ee/materjalid/


OSAVÕTJAD 

Eesti 2023. aasta suusaorienteerumise meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik huvilised. Kõigil Eesti 

MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2023. aasta litsents. Litsents peab olema tellitud EOLi 

kodulehelt avaneva tellimisvormi kaudu ning tasutud hiljemalt Eesti MV registreerimise 

lõppkuupäevale järgneval päeval. Litsentsitasu tuleb kanda EOLi kontole kas Swedpangas või SEBis. 

Suusaorienteerumises määratletakse võistleja klubiline kuuluvus võistlusele registreerimisel ja 

suusaorienteerumishooaja jooksul tohib võistleja esindada ainult ühte klubi. Võistleja klubiline 

kuuluvus või mittekuuluvus määratakse suusaorienteerumishooaja esimese Eesti MV stardi järgi.  

 

VÕISTLUSKESKUS 

Võistluskeskus asub Rõuge valla Kiidi külas,vt 

https://kaart.delfi.ee?bookmark=7e3c6150dcf2b4d1cf991a67f2bd1227  

 

STARDIKORRALDUS 

Sprint ja lühirada 

Stardiintervall on kõikides võistlusklassides sprindis 1 minut ja lühirajal 2 minutit. Eelstart 2 min. 

Võistleja saab 1 minut enne liikuda oma võistluskaardi juurde. 15 sek enne starti võtab ise kaardi oma 

võistlusklassi ämbrist ning stardib sealtsamast pärast kuuenda stardipiiksu kõlamist. Sprindivõistluse ja 

lühiraja stardid asuvad 400 m kaugusel võistluskeskusest, sprinditeate start võistluskekuses. Stardi 

asukoht on näidatud võistkluskeskuse skeemil. 

SIAC-kiip tuleb nullida eelstarti sisenemise värava juures. Esimeses stardieelses boksis on SI-jaam 

„Kontroll“, sellega aktiveeritakse SIAC kiip ning kiibi töötamise testimiseks ka jaam “SIAC TEST“. 

Testimisjaam peab panema kiibi reageerima u 30-50 cm kauguselt (nagu KP-jaamadki), see näitab, et 

kiip on töökorras ja stardiks valmis. Mittetöötava kiipide asendamiseks on stardikohtunikel mõned 

varukiibid.  

 

Sprinditeade 

Ühisstardid alates kl 14.00. Kaardid antakse kätte 1 min enne starti. Võistlejad hoiavad kaarti käes, 

enda selja taga. 15 sek enne starti, pärast käsklust „kaardid“, võib kaarti vaadata ja kaardialusele 

paigutada.  

 

MAASTIK JA KAART 

Võistlusmaastikuks on lõik Rõuge ürgoru idaservast. Rõuge ürgoru enda kõrgele ja järsule nõlvale 

rajad ei lähe. Kõrguste vahe kasutataval maastikuosal nõlval kuni 20 m. Valdavalt on tegemist metsaga, 

lagedate rohumaade osakaal maastikust ligikaudu 25%.  

Kidi-Kerigumõtsa kaart, vt https://app.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2013077.gif. Kaardi autor 

Markus Puusepp (2013), parandused Lauri Sild (2023). Suusaorienteerumiseks kasutatakse kaarti ja 

maastikku esmakordselt.  

Kaardi mõõtkava sprindis ja sprinditeates 1:5000, lühirajal 1:7500, kõrgusjoonte lõikevahe 5 m. 

Kaart on prinditud tavalisele, heale paberile (100 g/m2). Seda tuleb planšetil kaitsta niiskuse ja 

rebenemise eest! 

 

SUUSARAJAD JA LUMEOLUD 

Kuna rajad on ette valmistatud värskesse lumme viimase nädala jooksul, siis ei ole need veel väga 

kõvaks külmunud ja väiksemad kepikulbid vajuvad kohati läbi lume (peamiselt lagedatel). Lume 

paksus 30-50 cm. 

Erineva laiusega suusaradade osakaalud kogu võrgustikust: 

Väga lai rada (lai roheline oidevjoon kaardil) – 3% 

Lai rada (roheline pidevjoon) – 10% 

https://orienteerumine.ee/eol-litsents/
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=7e3c6150dcf2b4d1cf991a67f2bd1227
https://app.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2013077.gif


Kitsas rada (katkendlik roheline joon) – 75% 

Laia musta pidevjoonega suusatatav autotee – 12% 

Ohukohtadeks on musta pidevjoonega suusatatavad teed, kus esineb hõre liiklus. Autojuhtide 

hoiatamiseks on tee äärde paigutatud hoiatusmärgid. Palume olla teede ületamisel ja piki neid 

liikumisel tähelepanelikud! 

 

PURUNENUD SUUSAVARUSTUS, JOOGIPUNKT 

Maastikul ei ole reservsuusavarustuse ega joogipunkte. 

 

KEELUALA   

Võistluste lõpuni on võistlejatel väljaspool võistlusaega lubatud liikuda ainult võistluskeskuses, 

soojendusringidel ja teel starti. Samuti loomulikult autoga läbi maastiku kohalesõiduks ja lahkumiseks. 

Ümberringi on kõikjal tegemist võistlusmaastikuga. 

 

MÄRKESÜSTEEM 

Kõikides võistlusklassides kasutatakse puutevaba elektroonilist märkesüsteemi SPORTIdent.  SI-kaardi 

rent 1,5 EUR/päev. Rentimise soovist teatada võistlustele registreerimisel. SI-kaardi saab kätte 

võistluskeskuse mandaadist. SI-kaardi kaotamisel kompensatsioonitasu  60 EUR. 

 

RAJAD 

 

Radade pikkused (km) ja KP-de arv 

Sprint 
 

Sprinditeade (üks etapp) 

 
Lühirada 

M14 1.8 9 
 M14-16 1.4 6-8  

M14 3.3 12 

M16 2.4 12 
  

M16 4.1 16 

M18 2.6 12 
 M18-20 1.6 7-9  

M18 4.9 18 

M20 2.6 12 
  

M20 4.9 18 

M21 3.0 12 
 M21 1.7 6-9  

M21 7.7 26 

M35 2.6 12 
  

M35 4.9 18 

M45 2.4 12 
 

M40 1.6 7-9 
 

M45 4.7 15 

M55 2.2 9 
 M50 1.4 6-8  

M55 4.1 16 

M65 1.7 8 
  

M65 3.0 12 

N14 1.7 8 
 N14-16 1.2 6-8  

N14 3.0 12 

N16 1.8 9 
  

N16 3.3 12 

N18 2.2 9 
 N18-20 1.6 7-9  

N18 4.1 16 

N20 2.2 9 
  

N20 4.7 15 

N21 2.5 12 
 

N21 1.6 7-9 
 

N21 7.7 26 

N40 2.2 9 
 

N40 1.2 6-8 
 

N40 4.1 16 

N50 1.9 10 
  

N50 3.5 16 

N60 1.7 8     N60 3.0 12 

 

KONTROLLPUNKTID JA MÄRKE TEGEMINE 
Kasutusel on suvine kontrollpunkti varustus. Kontrollpunktid võivad maastikul asetseda lähestikku, 

palume hoolikalt kontrollida KP tunnusnumbreid. Rangelt on keelatud suusataja liikumise 

pidurdamiseks kasutada kontrollpunktist kinnihaaramist.  



Märke tegemiseks tuleb SIAC-kiibiga käsi juhtida kuni ca 30 cm kõrguselt üle punktis asuva SI-jaama. 

Kui kiip ei anna heli- ja valgussignaali, tuleb märge teha traditsiooniliselt - kiibi torkamisega jaama 

auku. Kui ka see ei aita, siis tuleb punktivaia küljes oleva kompostriga teha märge kaardi serva. 

 

GPS JÄLGIMINE 

MN21 klassis on sprindis ja lühirajal kasutusel GPS jälgimine. Seade kinnitatakse valitud võistlejatele 

stardi eel küünarvarrele. GPS-seadmed väljastatakse MN21 klasside võistlejatele soojendusringi ääres, 

jagajaks Jüri Joonas.  

Reaalajas jälgimise aadress avaldatakse võistluse veebilehel www.okvoru.ee ja teenuseosutaja 

kodulehel https://sportrec.eu/events/  

 

FINIŠ 

Finišiaeg saadakse finišijoone ületamisel (SIAC-kiip peab sellele reageerima). Finišijoonel märget 

tegema ei pea. Finišijoone ületamisel lülitub SIAC kiip välja. Sprinditeates nullitakse ja aktiveeritakse 

SIAC-kiibid stardialasse sisenemisel. Uude teatevahetusse minnes tuleb kiip iga kord uuesti nullida ja 

„Kontroll“-jaamas aktiveerida.  

 

VÕISTLUSNUMBRID 

Reiele kinnitatavad võistlusnumbrid on sprindis ja lühirajal kasutusel ainult klassides MN21.  

Teatevõistluses kõikides vanuseklassides reiele kinnitatav number. Haaknõelad peavad võistlejal endal 

kaasas olema. Numbrid saab kätte korraldajate telgist võistluskeskuses. 
 

TULEMUSED 

Võistluskeskusesse pannakse välja jooksvad tulemused. Ametlikud tulemused avaldatakse võistluse 

lõppedes, võistluste veebilehel www.okvoru.ee. Jooksvad tulemused veebilehel https://otse.osport.ee/ 

 

PARKIMINE 

Parkimine võistluskeskuse läheduses, tasu 1 EUR sõiduki ja päeva kohta. 

 

WC 

Välikäimlad asuvad soojendusringi ääres. 

 

TOITLUSTAMINE JA MAJUTUS 

Seoses võistluste toimumisega uutel kuupäevadel ei ole Kiidi turismitalul võimalik võistlejaid majutada 

ja toitlustada.Võrumaa majutus- ja toitlustuskohtade info - https://www.visitvoru.ee/toitlustamine  

 

PESEMINE 

Võistluskeskuses pesemisvõimalust ei ole. 

 

JUHENDI TÕLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 

Kõik selle juhendi tõlgendamist puudutavad ning juhendis määratlemata küsimused, samuti võistluse 

käigus tekkinud probleemid lahendavad võistluse korraldaja ja/või võistluste žürii, juhindudes 

käesolevast juhendist ja kehtivatest EOL võistlusreeglitest. Võimalikud kaebused ja protestid tuleb 

esitada peakorraldajale korraldajate telgis võistluskeskuses. 

 

ŽÜRII 

Daisy Kudre-Schnyder (Värska OK Peko) 

Kuno Rooba (Rakvere OK) 

Kaido Nurja (Rae OK) 

http://www.okvoru.ee/
https://sportrec.eu/events/
http://www.okvoru.ee/
https://www.visitvoru.ee/toitlustamine


 

 

 

KOHALESÕIT 

Võistluskeskuse asukoha ja kohalesõidutähistuse kaart: 

https://kaart.delfi.ee?bookmark=7e3c6150dcf2b4d1cf991a67f2bd1227 . Tähistus algab Võru-Mõniste-

Valga maanteelt Nursi ristmikult. 

 

AUTASUSTAMINE 

2023. aasta Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumises on pühendatud Eesti Olümpiakomitee 100. 

sünnipäevale. Eesti meistrivõistluste arvestuses esikolmikusse jõudnud sportlased teenivad EOK 100 

erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalid.  

Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga autasustatakse individuaaldistantsidel võistlusklasside M14, 

N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi 

kodanikud või Eesti pikaajalise elamisloaga (kolmandate riikide kodanikud) või Eesti alalise 

elamisõigusega (EU riikide kodanikud) võistlejad.   

Eesti meistrivõistluste medalitega autasustatakse individuaaldistantsidel võistlusklassides N40, N50, 

N60, M35-65 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud ja/või EOL-i klubide liikmed. 

Sprinditeates autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalitega kolme paremat EOL-i kuuluva klubi 

võistkonda, sealjuures noorte võistlusklassides peavad kõik võistkonnaliikmed olema Eesti Vabariigi 

kodanikud või Eesti pikaajalise elamisloaga (kolmandate riikide kodanikud) või Eesti alalise 

elamisõigusega (EL kodanikud), põhiklassis ja vanemates võistlusklassides võib üks võistkonna liige 

olla Eesti mittekodanikust klubi liige. Juhul kui väljaspool Eesti MV arvestust osalenud võistleja või 

võistkond tuleb kolme parema hulka, autasustatakse teda võistluse korraldaja poolt välja pandud 

esemelise auhinnaga. 

 

TOETAJA 

 
 

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=7e3c6150dcf2b4d1cf991a67f2bd1227

