XXVII PEKO KEVAD
14.-15. aprill 2018
Obinitsa/Miku küla
Võistlusprogramm
14. aprill – tavarada, startide algus kell 13.00
15. aprill – lühendatud tavarada (MN21A lühirada), startide algus kell 10.00
PEAKORRALDAJA RAUL KUDRE
PEASEKRETÄR
MARE PARVE
FINIŠ
EINAR RAUDKEPP
RAJAMEISTER
MADIS ORAS
MAASTIK JA KAART
Kaart
Välitööd sügis 2017‒kevad 2018. Kaardistaja Madis Oras. Varasemad kaardid
Obinitsa (2017021, 2008034). Alusmaterjalina on kasutatud Maa-ameti
laserskaneeritud kõrgusandmeid.
Maastik
Maastikuks on Piusa jõe äärsed sügavad orud. Maastik varieerub väga heast
läbitavusest halvani. Kõrguste vahed on maastikul 35 m. Nõlvad on piisavalt
järsud, et panna võistlejate füüsis proovile. Maastikul on ebakorrapärane tihe
teede võrgustik, puudub korrapärane sihivõrk. Maastiku metsasus 75 %.
Maastikul olevate raiesmike ja heleroheliste läbitavus on üldjuhul hea.

RAJAD
Mõlemal päeval eraldistardist suundorienteerumisrada. Esimesel päeval
tavarada, teisel päeval klassides MN21A lühirada, teistel klassidel lühendatud
tavarada.
Rajameister Madis Oras.
Keelualad ja ohukohad
Õuealaga (samblaroheline) märgitud hoovid. Maastiku servades on avatud
liiklusega maanteed. Küntud põllud.
1 päeval M21A rajal on KP 59 lähedal auk, mis on 4m sügav ja ohtlik. Auk on
kaardil musta värviga on maastikul lindiga piiratud.
Märkesüsteem
Võistlusel kasutusel SI-süsteem. Registreerimisel teatada oma SI-number. SIkaarti on võimalik rentida korraldajatelt 1 euro päev. SI-kaardi numbri
muudatuse tegemise tasu võistluskeskuses 1 euro.
START

1 päev startidesse-800m
2 päev startidesse-300m
Nöörirajad ja avatud rajad (algajale ja edasijõudnule) stardivad stardist nr. 3
vabalt valitud stardiajal e. päevaku süsteemis. Stardis on kohtunikud, kes
suunavad ja juhendavad noori spordipoisse, -tüdrukuid. Vaba stardiaeg annab
võimaluse vanematel stardiaega valida vastavalt enda startidele. Start on avatud
1.päeval 13.00-14.30, 2.päeval 10.00-11.30. Teistel vanuseklassidel
stardiintervall 2 min.
VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus asub Miku külas. Tähistus Obinitsa-Võru mnt nr.130 2
kilomeetrilt.
Tähistus algab Obinitsa ja Tamme külast.
GPS koordinaadid 57°49'24.8"N

27°24'35.2"E

FINIŠ
Finišiaeg fikseeritakse märkimisel finišijoonel. SI-jaama metsas mittetöötamisel
tuleb sellest teavitada finišikohtunikku ja ette näidata kompostrijäljend.
Katkestajad peavad läbima finiši.
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LEGENDID
Kõikidel klassidel on kontrollpunkti kõrvale trükitud järjekorranumber ja
tunnusnumber. Kõikide klasside legendid on trükitud kaartidele ja saadavad
lahtisena ka stardis (v.a MN8-10NR).
Kinnitusvahenditena on stardis kleeplint ja käärid.
MUU INFO
GPS
M21 ja N21 on GPS jälgimine. GPS-ga jooksjad märgitakse stardiprotokollis ja
seadmed jagatakse välja stardis.
Pesemine
Saun ja soe dušš võistluskeskuses.
Toitlustamine
Võistluskeskuses puhvet.
Parkimine
Parkimine on planeeritud võistluskeskuse lähedusse.
Parkimistasu 1 eur.
Lastehoid
Võistluskeskuses on planeeritud lastehoid. Koos ospordis registreerimisega
vajalik registreerida ka lapsehoiu vajadus.
Auhinnad
Vastavalt osavõtjate arvule kahe päeva summas. Kõikidele nöörirajal jooksjatele
väike auhind.
Majutus:
http://www.visitsetomaa.ee/
Värska sanatoorium ja veekeskus
Hirvemäe puhkekeskus
Setomaa Turismitalo
Piusa Ürgoru puhkemaja

www.spavarska.ee 7999300
www.hirvemae.ee 7976105
http://www.setotalu.ee/
http://www.puhkemaja.ee

Värska Gümnaasiumis põrandamajutus
KORRALDAJAD

3 EUR/öö

53453331

Värska Orienteerumisklubi Peko
Peakorraldaja: Raul Kudre
+3725256695
Rajameister: Madis Oras
TOETAJAD

SETOMAA VALD

