VÕISTLUSINFO

2016. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
ORIENTEERUMISJOOKSU SPRINDIS ja SPRINDITEATES
23.-24. juulil 2016.a.
Räpina, Põlva maakond

AJAKAVA
Laupäev, 23. juuli
13.00 sprindi stardi algus
14.30 MN21 stardi algus
17.00 autasustamine
17.00 teatevõistkondade nimelise registreerimise lõpp
Pühapäev, 24. juuli
12.00 teatevõistluste start
14.30 autasustamine
Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglitele
http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2016/EOL_voistlusreeglid2016_.pdf
OSAVÕTJAD
Eesti meistrivõistlustest võivad osa võtta Eesti Vabariigi kodanikud ja EOLi klubide
liikmed. Eesti 2016. aasta meistrivõistlustest võivad osa võtta Eesti Orienteerumisliidu kehtivat
litsentsi (ka EOLi ühekordne litsents) omavad orienteerujad. Litsents peab olema ostetud
võistluse toimumise päevaks.
Teatevõistlused toimuvad EOL-i kuuluvate klubide nais- ja meeskondade vahel.
Võistleja klubiline kuuluvus määratletakse kehtiva EOL-i litsentsi põhjal. Hooaja jooksul tohib
võistleja orienteerumisjooksus esindada ühte klubi. EOL-i litsentsi kehtivust ja klubilist
kuuluvust saab igaüks kontrollida aadressil http://www.orienteerumine.ee/litsents/index.php.
Eesti Orienteerumisliidu litsentsijuhend.
Sprinditeate võistkond koosneb kahest naisest ja kahest mehest. Kohustuslik jooksujärjestus on
naine-mees-mees-naine.
OSAVÕTUKLASSID
Sprindis: M,N 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, M75
Sprinditeates: MN 14-16, 18-20, 21, 35-40, 45-50, 55+
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EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE ERITINGIMUSED
Loosimine
Klassidesse MN21 registreerunud võistlejatest paigutatakse EOL edetabeli absoluutarvestuse
10 esimest meest ja 6 esimest naist stardijärjekorra lõppu edetabeliseisu pööratud järjestuses.
Aluseks on edetabel seis 7 päeva enne võistluspäeva.
Stardiintervall kõikides võistlusklassides on 1 minut.
VÕISTLUSKESKUS
Räpina linnaväljak (N:58.097569, E: 27.464043), Räpina vald, Põlvamaa. Tähistus algab
Räpina linna sissesõidul Tartu, Võru ja Värska suundadest. Parkida tohib ainult korraldajate
poolt suunatud parklatesse.

KOHALESÕIT JA PARKIMINE
Parkimine on kõikidele võistlejatele lubatud ainult Räpina staadionil. Staadionilt
võistluskeskusesse on u 500m. Parklasse suunavad Tartu, Võru ja Värska maanteelt tulles
viidad ja kohtunikud. Võistlejatel on Räpina linnas Tartu-Värska mnt lääne pool peatumine ja
parkimine keelatud.
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MAASTIK JA KAART
Võistlusmaastikuks on Räpina linna territoorium. Räpina linnas on korrapärane tänavate
võrgustik, eramajade piirkond vaheldub korrusmajadega. Räpinat läbib Võhandu jõgi, mis linna
keskel moodustab Räpina järve. Linnas on mõned pargialad ja looduslikke metsaalasid.
Maastik on olnud kasutusel 2012 aasta rattaorienteerumise MK etapil sprindis. Vana kaart:
2012014. Orienteerumisjooksuks kaardistatud kevadel 2016.
Mõõtkava 1:4000, h=2,5 meetrit. Kaardi suurus sprindis A4, sprinditeates A3. Kaardid on
trükitud paberile ja on kilekottides.
Kaardi autor Markus Puusepp.
KAARDINÄIDISED

KEELUALAD
Võistlused toimuvad Eesti võistlusreeglid 2016 alusel. Täpsustavad keelualad on toodud
võistlusreeglite p.40.
Võistlusreeglid: http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2016/EOL_voistlusreeglid2016_.pdf
OHUKOHAD
Räpina linnas on liiklus avatud. Paigaldatud on hoiatusmärgid, et toimuvad võistlused.
Võistlejad vastutavad ise enda turvalisuse eest. Korraldajad on paigutanud tihedama liiklusega
kohtadesse kollaste vestidega liiklusekorraldajad, kes rahustavad liiklust.
MÄRKESÜSTEEM
SPORTident puutevaba märkesüsteem (SPORTident Air). Kõik võistlejad kasutavad puutevaba
SI kaarte. Maastikul on BS8-BS7 (tavapärased väiksemad SI jaamad) tüüpi jaamad, mille
tööraadius on 30-40 cm. Märke tegemisel annab SI kaart heli- ja valgussignaali. Signaalide
puudumisel tuleb võistlejatel teha märge nagu tavalise SI süsteemiga pistes pulga jaama auku
või komposteerides kaardi serva.
SI kaardi ja numbri saab sekretariaadist enne võistluse algust. Numbreid ja SI kaarte
väljastatakse sekretariaadis laupäeval kuni 13.00-ni. Palun varuda enne karantiini aega!
Pärast sprindivõistlust korjatakse renditud SI Air kaardid võistlejatelt ära ja jagatakse
sprinditeateks koos rinnanumbritega pühapäeva hommikul sekretariaadis.

RAJAPIKKUSED
SPRINT
Võistlusklassides M21, M20, N21 ja N20 on kaks ringi. Teine ring on trükitud kaardi teisele
poolele. Teine ring algab stardikolmnurgaga ja KP-de järjekorranumbrid jätkuvad
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poolelijäänud kohast. Peale esimest ringi jooksevad võistlejad 40 m tähistatud lõiku pidi ja
alustavad K-punktist orienteerumist.
Vanuseklass
N21
N20
N18
N16
N14
N35
N40
N45
N50
N55
N60
N65
N70

KM
2,9
2,5
1,9
1,5
1,1
2,4
2,1
2,0
1,9
1,7
1,6
1,4
1,1

KP
21
18
11
13
13
19
19
15
14
13
14
12
13

Vanuseklass
Kaardivahetus M21
Kaardivahetus M20
M18
M16
M14
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75

KM
3,3
2,7
2,3
1,8
1,1
2,7
2,4
2,4
2,1
2,0
1,9
1,7
1,6
1,4

KP
22
15
16
13
13
19
18
19
19
15
14
13
14
12

Kaardivahetus
Kaardivahetus

SPRINDITEADE
Vanuseklass
N21
MN21
M21
N18-20
MN18-20
M18-20
N14-16
MN14-16
M14-16
N35-40
MN35-40
M35-40
N45-50
MN45-50
M45-50
N55+
MN55+
M55+

KM
3,1
3,8
1,9
2,1
1,5
1,7
2,1
2,8
1,9
2,1
1,5
1,7

KP
14
20
10
10
7
8
10
12
10
10
7
8

Lisainfo

Liblikas

Võistleja ületab finišijoone ja annab teatevahetuse käeplaksuga oma järgnevale vahetusele.
Teate saanud võistleja jookseb edasi, võtab kaardiseinalt enda numbriga kaardi ja
orienteerumine algab K-punktist (vaata skeemi).
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RINNANUMBRID
Kõigil võistlejatel on rinnanumbrid. Korraldaja kinnitusvahendeid ei paku. Rinnanumbrid
asuvad koos SI-kaartidega sekretariaadis. Ilma numbrita startida ei lubata.
MN 21 vanuseklasside kolm paremat peavad tulema autasustamisele koos
rinnanumbriga.
GPS-JÄLGIMINE
Korraldaja poolt määratud võistlejad kannavad võistluse ajal GPS-jälgimise seadmeid.
Seadmed kinnitab ja lülitab sisse stardi piirkonnas selleks ettenähtud kohtunik. Määratud
võistleja peab olema stardi piirkonnas vähemalt 5 minutit enne oma stardiaega. Seadmed
tagastatakse finišis. Määratud võistlejal on keelatud distantsi ajal seadet välja lülitada.
GPS seadet kandvad teatevõistkonnad selguvad 23.juulil võistkondade nimelise järjestuse
tähtaja möödumisel kell 17.00 ning teavitatakse korraldaja veebilehel ning võistluskeskuses.
GPS kandvas võistkonnas jooksevad kõik vahetused seadmega. Korraldajad teevad GPS
jälgimise avalikuks alates viimasest vahetusest.
VÕISTLUSKORRALDUS JA KARANTIIN
Stardiprotokollid on avaldatud eelnevalt korraldaja veebilehel, samuti väljatrükina
võistluskeskuse stendidel ja stardis.
Sprindis on kasutusel stardikarantiin. Kõik võistlejad peavad olema sisenenud kl 13.10
stardikarantiini, mis asub võistluskeskusest 100m kaugusel Räpina Ühisgümnaasiumis.
Hiljem võistlejaid alasse sisse ei lasta ja võistlejad starti ei pääse!
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Karantiinis on keelatud mobiiltelefonide ja muude side- ja nutiseadmete kasutamine (sh
igasugused seadmed muusika kuulamiseks)! Korraldajad kontrollivad reeglite järgimist.
Reeglite rikkumine viib võistleja diskvalifitseerimiseni.
Korraldaja tagab karantiinist riiete ja asjade veo finišisse.
Võistlejate treeneritel/esindajatel on õigus koos võistlejatega karantiini enne 13.10 siseneda.
Karantiinist väljumine vabalt valitud kellaajal on lubatud, kuid pärast seda sisse enam ei saa.
Soojendusala on koolimaja ees ja märgistatud sini-valge lindiga. Koolimajas on tualetid ja
pärast viimase võistleja startimist duširuumid pesemiseks.
Eelstart on 3 minuti kaugusel koolimaja siseruumist. Eelstardi esimesel minutil on lisalegendide
võimalus. Korraldaja pakub kinnitusvahendina kleeplinti. Legendid on trükitud ka kaardile.
Start toimub stardijoonelt kuuenda piiksuga. Pärast starti on 5m kaugusel SI AIR stardijaam,
mis käivitab võistleja aja. Pärast stardijaama võtab võistleja kaardi oma klassi tunnusnumbriga
kaardiämbrist võistlusaja sees. Võistleja vastutab õige kaardi võtmise eest. K-punkt asub 10 m
kaugusel.
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Teatevõistlusel karantiini ei ole.
TEATEVÕISTLUSE START
Startide ajad:
MN 35-40ˇ
kl 12.00
MN 55+
kl 12.00
MN14-16
MN18-20

kl 12.30
kl 12.30

MN21
MN45-50

kl 13.00
kl 13.00

TEATEVÕISTLUSE REGISTREERIMINE
Teatevõistlusteks eelregistreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline
koosseis. Võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestusega tuleb esitada võistlusele eelneval
päeval (23. juulil 2016) kella 17.00-ks kas Osporti või võistluskeskuses sekretariaati. SI
numbrid lisab korraldaja.
LEGENDID
Legendid on tükitud võistluskaardi serva ja sprindis saadaval ka eelstardis. Sprindis on kaardile
trükitud ainult punkti läbimise järjekord.
Sprinditeates on kaardile trükitud punkti läbimise järjekord ja tunnusnumber.
KATKESTEJAD
Katkestajad peavad läbima finiši või teavitama finišikohtunikku oma katkestamisest
viivitamatult võistluskeskusesse jõudes.
FINIŠ
Võistleja finišiaeg mõõdetakse kui võistleja ületab finišijoone. Finišiaeg fikseeritakse kiirega.
Teatevõistluse finiš fikseeritakse kiirega ja kohtuniku poolt finišijoone ületamisel.
NB! Võistluse käigus ei tohi sportlane mööduda finišist ja stardist lähemalt kui 3 m.
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TULEMUSED
Võistluste ajal avaldatakse iga klassi jooksvad tulemused võistluskeskuse stendidel ning
elektroonilisel tablool. Võistluse ajal antakse finišeerinud võistlejaile kätte väljavõte nende
etapiaegadest. Ametlikud tulemused avaldab korraldaja internetis 4 tunni jooksul pärast viimase
võistleja lõpetamist.
AUTASUSTAMINE
Eesti meistrivõistluste EOK medalite ja diplomitega autasustatakse võistlusklassides M14,
N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21* kolme paremat võistlejat, kes on Eesti
Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba. Võitjale omistatakse Eesti 2016. aasta
meistri nimetus.
* Kui võistlusklassides MN14, MN16, MN18, MN20, MN21 stardib EMV arvestuses 1-3
võistlejat, siis selles võistlusklassis Eesti meistrit välja ei selgitata, EOK poolt väljastatud Eesti
MV medaleid välja ei jagata ja parimaid autasustatakse EOLi diplomiga.
Eesti meistrivõistluste EOL medalitega autasustatakse võistlusklassides MN35-80 kolme
paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on
EOLi klubide liikmed. Võitjale omistatakse Eesti 2016. aasta meistri nimetus.
Teatejooksus autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalitega kolme parema võistkonna kõiki
liikmeid, kui võistkond on koostatud ühe EOLi klubi võistlejaist *.
* Üks teatevõistkonna liige võib mitte omada Eesti kodakondsust või Eesti alalist elamisluba.
Juhul kui kolme parema hulka tulnud võistlejat ei autasustata Eesti meistrivõistluste medaliga,
siis autasustab võistlust läbi viiv klubi teda esemelise auhinnaga.
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.
PESEMINE, TOITLUSTAMINE
Tualetid asuvad gümnaasiumis karantiinialal ja Räpina vallavalitsuse alumisel korrusel.
Pesemine toimub mõlemal päeval Räpina Ühisgümnaasiumis. Sprindis võib pesema minna
pärast viimase võistleja startimist alates kl 15.15.
Jootmist rajal ei toimu, finišis ja karantiini alal on saadaval Värska Vesi toodang. Korraldajad
toitlustust ei paku. Võistluskeskusest üle Tartu-Räpina mnt asuvad kaks toitlustuskohta.
Keelualale võistlejad lubatud ei ole.
KAEBUSED, PROTESTID, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Kaebuste ja protestide korral lähtutakse EOL 2016 a. võistlusreeglitest.
Kaebus tuleb esitada korraldajale suuliselt või kirjalikult niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem
kui 30 min pärast viimase võistleja lõpetamist. Korraldaja vaatab kaebuse läbi ning teatab
otsuse viivitamatult kaebuse esitajale.
Proteste võib esitada kaebuste lahendamisel tehtud otsuse vastu. Protest tuleb esitada kirjalikult
žürii liikmele niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 15 min pärast protesti esile kutsunud
otsuse teatavakstegemist.
Žürii vaatab protesti läbi ja teatab otsuse protesti esitajale mitte hiljem kui 2 päeva jooksul.
VÕISTLUSE KORRALDAJA – VÄRSKA OK PEKO
Peakorraldaja: Raul Kudre, tel. 525 6695, raul48@hot.ee
Rajameister: Gion Schnyder (OK Peko)
8

Start:
Sekretariaat:
Ehitus:
Ajavõtt:

Jüri Pärnik (Peko)
Ingrit Kala (Peko)
Even Toomas (Peko)
Einar Raudkepp (Peko)

EOL volinik: Jüri Joonas (Võru)
Võistluse žürii:
Sander Blehner (OK West)
Raivo Rõõm (OK Ilves)
Jaanus Reha (OK Kooperaator)
INFO:
Värskeim info võistluse kohta on OK Peko koduleheküljel www.peko.ee
Registreerimisega seonduv: einar@sesame.ee
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