
VÕISTLUSKUTSE 
 

Eesti meistrivõistlused rattaorienteerumise 
lühirajal (WRE), 

Eesti meistrivõistlused sprindis ja  
Eesti meistrivõistlused rattaorienteerumise tavarajal (WRE) 

 

 
 

21-22. juuli 2018 
Värska, Setomaa vald, Võru maakond 

 
 
Korraldajad 
Eesti Orienteerumisliit, Värska Orienteerumisklubi Peko 
Peakorraldaja – Jüri Pärnik 
Rajameistrid – Raul Kudre 
RO kaart – Madis Oras, Raul Kudre, Jüri Pärnik 
 
IOF volinik 
IOF volinik  – Alar Assor 
 
Võistluskeskus 
Laupäeval, 21.07  Värska gümnaasiumi staadionil Tähistuse algus Värska alevikust 
Pühapäeval 22.07  Mikitamäe kooli staadionil  Tähistuse algus Mikitamäe külast 
 
Programm 
Reede, 20.juuli 
Treeningmaastik avatud alates kell 10.00. 
 
Laupäev, 21. juuli  
Lühirada (WRE)  startide algus 11.00   Eesti RO karikasarja 3. etapp 
Sprint         startide algus 18.00  Eesti RO karikasarja 4. etapp 
 
Pühapäev, 22.juuli 
Tavarada (WRE) startide algus 11.00  Eesti RO karikasarja 5. etapp 
 
Eesti rattaorienteerumise karikasarja juhend (link). 
MN14 vanuseklassi punktid jagatakse väljavõttena MN17 vanuseklassi tulemustest. 
 

http://www.orienteerumine.ee/eol/failid/2018/Eesti_rattaorienteerumise_karikasari2018_juhend.pdf


Osavõtjad ja võistlusklassid 
Eesti 2018. aasta meistrivõistlustest võivad osa võtta: 
-Eesti Vabariigi kodanikud, 
-EOL-i klubide liikmed. 
Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2018. aasta litsents*. Litsents peab olema 
ostetud võistluse toimumise päevaks.  
Rattaorienteerumises määratletakse võistleja klubiline kuuluvus võistlusele registreerimisel 
ja rattaorienteerumishooaja jooksul tohib võistleja esindada ühte klubi. 
* Rattaorienteerumises on väljaspool Eesti MV arvestust õigus osaleda välisriikide kodanikel        
(litsents ei ole kohustuslik).  
 
Võistlusklassid. Loosimise reeglid ja stardiintervall. 
Sprint  
OSAVÕTUKLASSID: MN 17, 20, 21, 40, 50, M60, avatud rada. 
LOOSIMINE: võistlusklassides M21 ja N21 loositakse eelmise aasta MMil ja EMil Eesti 
koondisse kuulunud sportlased stardiprotokolli lõppu.  
STARDIINTERVALL: kõikides võistlusklassides vähemalt 1 minut.  
 
Lühirada  
OSAVÕTUKLASSID: MN 17, 20, 21, 40, 50, M60, avatud rada. 
LOOSIMINE: võistlusklassis M21 ja N21 on tegemist maailma edetabelivõistlusega (WRE) ja 
põhiklasside stardijärjekorra määrab maailma edetabeli seis. Edetabelis mitteleiduvad 
võistlejad loositakse protokolli algusesse.  
STARDIINTERVALL: kõikides võistlusklassides vähemalt 2 minutit.  
 
Tavarada  
OSAVÕTUKLASSID: MN 17, 20, 21, 40, 50, M60, avatud rada. 
LOOSIMINE: võistlusklassis M21 ja N21 on tegemist maailma edetabelivõistlusega (WRE) ja 
põhiklasside stardijärjekorra määrab maailma edetabeli seis. Edetabelis mitteleiduvad 
võistlejad loositakse protokolli algusesse.  
STARDIINTERVALL: kõikides võistlusklassides vähemalt 3 minutit.  
 
Võistlusreeglid 
Eesti meistrivõistlused rattaorienteerumises toimuvad vastavalt EOL Eesti 2018.a.  
meistrivõistluste juhendile, vt. 
http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/reeglid/Eesti_RO_MV2018_yldjuhend.pdf 
 
MN21 (WRE) võistlevad mõlemal päeval päeval vastavalt IOFi võistlusreeglitele, vt. 
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/IOF-MTB-Orienteering-Rules-2018-
v1.5final.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orienteerumine.ee/eol/failid/reeglid/Eesti_RO_MV2018_yldjuhend.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/IOF-MTB-Orienteering-Rules-2018-v1.5final.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/IOF-MTB-Orienteering-Rules-2018-v1.5final.pdf


Esialgsed rajapikkused 
 

Klass Lühirada Sprint Tavarada 

M21 13km 6km 25km 

N21, M20, M40 9km 5km 18km 

M17, N20, M50 7km 5km 14km 

 N17, N40 6km 4km 12km 

N50, M60 5km 3km 10km 

AVATUD 4km 3km 7km 

 
Kaart 
Eelmised kaardid võistlusmaastikust: 
Mikitamäe, Tonja, Värska 
 

      
 
Keeluala 
Kaardid 2007025 2012072 0012  
Rattaga on lubatud on liikuda ainult riigimaanteedel: nr 18178 Värska- Saatse, 18179 Värska- 
Sanatoorium  ja nr 45 Räpina-Värska. Jalgsi ja ilma kaardita maastikul liikumine lubatud 
Värska alevikus ja Mikitamäe külas. 
 

http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2007025
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=0012
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2012072
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2007025
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2012072
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=0012


Mõõtkava 
Lühirada:  1:10 000 
Sprint  1:7500 
Tavarada:  1:15 000 
Kõrgusjoonte vahe-2,5m 
 
Märkesüsteem 
Kasutusel on puutevaba märkesüsteem SI AIR. 
 
Maastik 
Maastik jaguneb kaheks: Värska aleviku ümbruse tüüpi maastik, mis vaheldub hoonetega ja 
tiheda teedevõrguga maastikuosade. Enamasti männimetsane liivase põhjaga 
teedevõrgustik. Kõrguste vahed väikesed (kuni 15 m). 
Teine maastikuosa on lame enamasti metsane maastikuosa, kus teedevõrgustik vaheldub 
hõredast kuni tihedani.  
Teed ja teerajad on liivase aluspõhjaga, kuid üldjuhul hästi sõidetavad. Pikema põuaperioodi 
tagajärjel võivad teed muutuda oluliselt aeglasemalt läbitavaks.  
 
Tehniline info 
SI pulga kinnitamine ratta külge ei ole kohustuslik. Kiivri kasutamine on kohustuslik! 
Võistlejad peavad startima täielikult komplekteeritud rattaga ning läbima raja läbi kõikide 
KP-de rattaga sõites, seda kandes või lükates. Võistlejad võivad rajale kaasa võtta vajalikke 
varuosi, samuti saada neid kaasvõistlejatelt, kuid mitte kolmandatelt isikutelt. Sõitmine 
väljaspool radu on lubatud, v.a. juhul kui ümbritsev ala on märgitud keelualaks. Kitsal rajal 
peab tagant lähenevale mööduda soovivale võistlejale teed andma tema esimesel 
nõudmisel. Nõue ei kehti tähistatud finišisirgel. Samal rajal erisuunaliselt sõitvad ja kohtuvad 
võistlejad mööduvad teineteisest paremalt. Kitsast rada mööda tõusev võistleja peab teed 
andma vastu tulevale laskuvale võistlejale.  
 
 
Eritingimused  
Stardiprotokolli esimese 1/3 hulka ei loosita MN21 klassis:  
1. 2017.a. rattaorienteerumise Eesti MV MN21 3 paremat võistlejat  

2. 2017.a. Eesti rattaorienteerumise täiskasvanute MM koondisesse kuulunud sportlasi.  
Stardiintervall kõikides võistlusklassides vähemalt lühirajal 2 minutit ja tavarajal 3 minutit. 
 
Registreerimine ja  stardimaksud 
Registreerimine 16.juulini www.osport.ee  
Viide registreerimisele (kõik vanuseklassid, va MN21): 
Lühi- ja tavarada (Osport) 
Sprint   (Osport) 
 
MN 21 vanuseklassi lühirajale ja tavarajale (WRE) registreerimine ainult IOF Eventori kaudu. 
Sprindi registreerimine ospordi kaudu. 
 
Viide registreerimisele MN21 vanuseklassi võistlejatel:  
MN 21 lühirada  (IOF EVENTOR) 

http://www.osport.ee/
https://osport.ee/calendar/Event/15774
https://osport.ee/calendar/Event/15775
https://eventor.orienteering.org/Events
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5935


MN 21 tavarda  (IOF EVENTOR) 
MN 21 sprint   (Osport) 
  
Üheaegselt registreerimisega tuleb tasuda ka osavõtutasu. Registreerimine jõustub alles 
pärast osavõtutasu laekumist võistlusi läbiviiva klubi arvelduskontole. Korraldajal on õigus 
osavõtutasu mitte maksnud võistlejaid starti mitte lubada.  
Võistluse läbiviija võib jätta individuaalvõistluse stardiprotokolli algusesse vabu kohti, mis 
eelregistreerimise tähtaja möödumisel kuni kahekordse starditasu eest jooksvalt täidetakse. 
 
Makse saaja: Värska Orienteerumisklubi Peko 
Pank: Swedbank 
IBAN: EE242200001120074669 
 
Osavõtutasud 
MN17, Avatud rada  6 EUR/distants 
MN20    11 EUR/distants 
MN21,40,50 ja M60  16 EUR/distants 
SI AIR kaardi rentimine korraldajalt 1,5 EUR/distants 
Treeningkaart (3 EUR) tellida Ospordis lisateenuste all või eelregistreerimise ajaks aadressil  
raul48@hot.ee  
 
Autasustamine 
EV100 Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklasside M17, N17, M20, N20, M21, N21 
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.  
Juhul kui väljaspool EMV arvestust osalenud võistleja tuleb kolme parema hulka, 
autasustatakse teda võistluse korraldaja poolt välja pandud esemelise auhinnaga. 
 
Majutusvõimalused  
Värska sanatoorium ja veekeskus  www.spavarska.ee  7999300 
Hirvemäe puhkekeskus   www.hirvemae.ee   
Lisainfo: www.visitsetomaa.ee 
 
Kontakt 
Jüri Pärnik  jyri.parnik@gmail.com  +37250 5564  
Raul Kudre raul48@hot.ee  +3725256695 

        

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5934
https://osport.ee/calendar/Event/15775
mailto:raul48@hot.ee
http://www.spavarska.ee/
http://www.hirvemae.ee/
http://www.visitsetomaa.ee/
mailto:jyri.parnik@gmail.com
mailto:raul48@hot.ee

