
VÕISTLUSINFO 
 

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 
 
Võistluse žürii 
Kuno Rooba – Rakvere OK 
Kaido Nurja – OK Nõmme  
Tõnu Tänav – Rae ROK 
 
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. 
 
Start 
Laupäeval võistluskeskuse vahetus läheduses. Pühapäeval võistluskeskusest 2 km ida suunas. 
Tee võistluskeskusest starti on tähistatud sini-valgete lintidega. 
Eelstart 2 min. 
Võistleja saab kaardi 1 min enne starti. 
 
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/eol/failid/2018/Eesti_rattaorienteerumise_karikasari2018_juhend.pdf
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


 
 
Võistluse ajal: 
Õuealad, Mikitamäe-Värska mnt, kus on keelatud tee märk 711.3, keelualaga tähistatud 
alad. 
 
Kontrollpunktid 
KP-d asuvad teedel või selgelt eristatavtel objektidel (näit: hoone nurk, aia nurk). 
 
Ohukohad 
Võistlus toimub avatud liiklusega tänavatel ja teedel. Olege ülimalt ettevaatlikud liikluses ja 
täitke liikluseeskirju. Võimalusel kasutage kõnniteid, mis suurendavad liiklusohutust. 
 
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, mis on kasutusel tavarajal 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.  
Kohati on teedel kõrge heinakasv, mis halvendab oluliselt teeraja ja ristmikke nähtavust. 
 
 
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.  
 
GPS 
Lühi- ja tavarajal on GPS jälgimine WRE klassides. GPS seadme saab võistleja stardist. 
Eelnevalt on avaldatud GPS kandjate nimekiri. 
 
WC 
Värska Gümnaasiumis. 
Mikitamäe koolis 
 
Pesemine 
Värska Gümnaasiumis. 
Mikitamäe koolis. 
 
Treeningkaart 
Treeningmaastik asub võistluskeskusest 3 km Saatse poole, Verhulitsa külas Peko maja 
juures. Kaardi saate teile sobival ajal Värskast või treeningu stardist helistades numbrile 
+37253583443 Kevin Hallop. 

 
 
Autasustamine 
Lühiraja ja sprindi autasustamine laupäeval u 13.30 ja 19.40 tulemuste selgumisel. 



Tavarajal u 14.30 tulemuste selgumisel. 
 
Toitlustamine 
Võistluskeskuses puhvet. 
Muud toitlustuskohad Seto Tsäimaja, Hirvemäe puhkekeskus, Sanatooriumi restoran 
(päevalõuna). 
 
Rattapesu 
Võistluskeskuses 
 
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 55064  
Raul Kudre raul48@hot.ee  +3725256695 

        

http://www.spavarska.ee/
http://www.hirvemae.ee/
http://www.visitsetomaa.ee/
mailto:jyri.parnik@gmail.com
mailto:raul48@hot.ee

