
          
 

14. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 

SUUSAORIENTEERUMISE SPRINDIS 

4. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 

SUUSAORIENTEERUMISE SPRINDITEATES 

17.02.2018 Verhulitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond 
 

AJAKAVA  

17.02. kell 10.30 Sprindi startide algus 

17.02. kell 14.00 Sprinditeate startide algus 

 

OSAVÕTJAD 

Eesti 2018. aasta suusaorienteerumise meistrivõistlustest võivad osa võtta: 

1) Eesti Vabariigi kodanikud, 

2) EOL-i klubide liikmed. 

 

Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2018. aasta litsents*. Litsents peab olema 

ostetud võistluse toimumise päevaks.  

Teatevõistlused toimuvad EOL-i kuuluvate klubide nais- ja meeskondade vahel. MN20 ja 

nooremates võistlusklassides peavad kõik võistkonnaliikmed olema Eesti Vabariigi kodanikud või 

omama Eesti alalist elamisluba. Ülejäänud võistlusklassides peab suusaorienteerumise sprinditeate 

võistkonnas vähemalt üks liige olema Eesti Vabariigi kodanik või omama Eesti alalist elamisluba. 

Suusaorienteerumises määratletakse võistleja klubiline kuuluvus võistlusele registreerimisel ja 

suusaorienteerumishooaja jooksul tohib võistleja esindada ühte klubi. 

* Suusaorienteerumises on väljaspool Eesti MV arvestust õigus osaleda välisriikide kodanikel        

(litsents ei ole kohustuslik).  

 

REEGLID 

Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglitele.  

 

OSAVÕTUKLASSID 

Sprint 

M,N 14, 16, 18, 20, 21, 35, 45, 55, M65  

Sprinditeade  

M,N 14-16, 18-20, 21, 40, M50  

Võistkond on kaheliikmeline ja koosneb 2 naisest või 2 mehest. 

 

ERITINGIMUSED 

LOOSIMINE 

http://www.orienteerumine.ee/eol/failid/2017/EOLvoistlusreeglid_2017.pdf


Võistlusklassis M21 ja N21 ei tohi stardiprotokolli esimese 1/3 hulka loosida 2017. aasta 

suusaorienteerumise Eesti MV sprindi 3 paremat M,N 21 ja 1 parimat M,N 20 võistlejat. Reegel ei 

laiene väljaspool Eesti MV arvestust osalenud välisriikide kodanikele ega WRE arvestusse 

kuuluvatele võistlustele. 

STARDIINTERVALL on kõikides võistlusklassides 1 minut. 

SPRINDITEATES ühisstardid. 

 

MAASTIK JA KAART 

Maastik ja rajad kulgevad metsasel alal ja poollagedatel kinnikasvanud põldudel. Maastiku võib 

jagada kaheks: männimets, mis on hea nähtavusega kuid kohatise kadakase alusvõsaga, ning 

poollagedad ja endised põllud, mis on metsastunud. Kõrguste vahe ühel nõlval kuni 25 m.  

Kaardi autor Madis Oras, suusaradade võrk Raul Kudre. Eelmine kaart 2014077 ja 2013086 

Kaardi mõõtkava sprindis 1:5000 ja sprinditeates 1:5000 kõrgusjoonte lõikevahe on 2,5 m. 

Kaardi näidised.                   

 

   

 

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 on 50 EUR. 

 

AUTASUSTAMINE 

Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga autasustatakse võistlusklasside M14, N14, M16, N16, 

M18, N18, M20, N20, M21, N21 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või 

omavad Eesti alalist elamisluba.  

Eesti meistrivõistluste medalitega autasustatakse võistlusklassides MN35-65 kolme paremat 

võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on EOLi 

klubide liikmed.  

Sprinditeates autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalitega kolme parema võistkonna kõiki 

liikmeid, kui võistkond on koostatud ühe EOLi klubi võistlejaist *.  

* MN20 ja nooremates võistlusklassides peavad kõik teatevõistkonna liikmed olema Eesti 

Vabariigi kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba.  

http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2014077
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2013086


Ülejäänud võistlusklassides võib üks teatevõistkonna liige mitte omada Eesti kodakondsust või 

Eesti alalist elamisluba.  

Juhul kui väljaspool EMV arvestust osalenud võistleja tuleb kolme parema hulka, autasustatakse 

teda võistluse korraldaja poolt välja pandud esemelise auhinnaga. 

 

EELREGISTREERIMINE 

On-line registreerimine https://www.osport.ee/ või korraldajaklubi e-posti aadressil 

einar@sesame.ee kuni 12.02.2018 kella 23.59-ni. Registreerimistasu maksta Värska 

Orienteerumisklubi Peko arvelduskontole: Swedbank IBAN:EE242200001120074669. Üheaegselt 

eelregistreerimisega tuleb tasuda ka osavõtumaks. Eelregistreerimine jõustub alles pärast 

osavõtumaksu laekumist võistluse korraldajale. 

Stardiprotokolli algusesse jäetakse vabad kohad, mis eelregistreerimise tähtaja möödumisel 

täidetakse jooksvalt kahekordse stardimaksu eest. 

Võistluskutse avaldatakse Internetis Värska OK Peko kodulehel www.peko.ee  

 

OSAVÕTUKLASSIDE VÕIDUAJAD (planeeritavad ajad vastavalt reeglitele) 

Sprint 

MN14   10-15 minutit 

MN16,18,20  10-15 minutit  

MN21   10-15 minutit  

MN35 ja vanemad 10-15 minutit  

 

Sprinditeade 

MN14-16  25-32 min/võistlus 

MN 18-20   25-32 min/võistlus 

MN 21,40, M50 25-32 min/võistlus 

 

OSAVÕTUTASUD 

Sprint 

MN 14,16,18    6 eur/võistlus 

MN 20,M65    11 eur/võistlus 

MN 21,35,45,55   16 eur/võistlus 

Sprinditeade 

MN 14-16   12 eur/võistkond 

MN 18-20    22 eur/võistkond 

MN 21,40, M50  32 eur/võistkond 

 

VÕISTLUSE EDASILÜKKAMINE VÕI ÄRAJÄTMINE 

Korraldajal on õigus vääramatu jõu mõju tõttu teha EOL-i juhatusele ettepanek võistluse 

toimumise aja ja/või asukoha muutmiseks ning võistluse ärajätmiseks. Informatsioon võistluse 

edasilükkamisest või ärajätmisest tuleb avaldada EOL-i ja võistluse koduleheküljel mitte hiljem 

kui 48 tundi enne võistluse algust.  

Võistluse edasilükkamisel teatab EOLi juhatus esimesel võimalusel võistluse uue toimumisaja ja 

registreerimise korra. Korraldajal on õigus vääramatust jõust põhjustatud kahjud osaliselt või 

täielikult kinni pidada võistluse osavõtutasudest. 

 

 

http://www.peko.ee/


JUHENDI TÕLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 

Kõik selle juhendi tõlgendamist puudutavad ning juhendis määratlemata küsimused, samuti 

võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab võistluse žürii, juhindudes käesolevast juhendist ja 

kehtivatest võistlusreeglitest. Žürii võib vajadusel konsulteerida EOL-i juhatusega. 

 

VÕISTLUSNUMBRID 

Võistlusnumbrid sprindis ainult MN21 klassides. Teatevõistluses kõikidel vanuseklassides.  

 

PESEMINE 

Pesemisvõimalused Värska Gümnaasiumis ja majutuskohtades, võistluskeskuses 

pesemisvõimalust ei ole. Värska Gümnaasiumis ja võistluskeskuses tualetid.  

 

TOITLUSTAMINE 

Võistluse vahelisel ajal söömise võimalus Värska Gümnaasiumis ja teistes majutusasutustes. 

Värska Gümnaasiumis saab toitlustamist ette tellida koos eelregistreerimisega osport.ee. 

 

MAJUTAMINE  

Värska sanatoorium ja veekeskus  www.spavarska.ee  7999300 

Hirvemäe puhkekeskus   www.hirvemae.ee  7976105 

Muud majutusasutused Setomaal  http://www.visitsetomaa.ee/  

Põrandamajutus Värska Gümnaasiumis Info:Üllar Mehine tel. +3725101906 

 

KORRALDAJA VÄRSKA OK PEKO 

Peakorraldaja: Raul Kudre . +372 5256695 

Ajavõtt: Einar Raudkepp 

Sekretariaat: Ingrit Kala 

Radade planeering: Raul Kudre 

Rajabrigaad: Rein Zaitsev , Randy Korb (OK Peko)  

 

JÄRELVALVE 

EOL volinik ja žürii esimees: Alar Assor, OK Põlva Kobras 

 

 

ASUKOHAKAART: 

Tähistus võistluskeskusesse Värska alevikust. 

 

 

TOETAJAD: 
 

  

http://www.spavarska.ee/
http://www.hirvemae.ee/
http://www.visitsetomaa.ee/

