
 

XXX SUUNTO GAMES EESTIS 
29.-30.09.2018 

OOTSIPALU, PÕLVAMAA 
29.09. IOF WRE tavarada klassidele MN21E 

 

 
 
PROGRAMM 
Reede   28.09 
Treeningmaastik avatud kell 13.00-15.00 Nohipalu, asukoht RMK Valgjärve puhkekoht  
Kaardi saamiseks helistada eelnevalt +3725256695 
 
Laupäev  29.09  tavarada (MW21 WRE) 
11.00   võistluskeskus avatud 
13.00   startide algus 
  
Pühapäev  30.09  lühendatud tavarada, MN21E klassides lühirada 
09.00   võistluskeskus avatud 
10.00   startide algus 
u. 13.45  esimese päeva võitjate autasustamine 
u. 14.00  Suunto Gamesi autasustamine 
  
Võistluskeskus asub Ootsipalus.                           Asukoht kaardil (link). 
 
KORRALDAJAD 
Värska Orienteerumisklubi Peko, Pikk 48, Värska, Setomaa vald 64001 
Eesti Orienteerumisliit, Kalevi 9b, Türi 72213. 
  
Peakorraldaja:  Raul Kudre   +3725256695   raul48@hot.ee 
Ajavõtt:   Einar Raudkepp  +3725051047   einar@sesame.ee 
Sekretariaat:   Mare Parve   +3725159915   mare.parve@gmail.com 
Rajameister:   Madis Oras  
Radade inspektor:  Rein Zaitsev 
Võistluste kodulehekülg: www.peko.ee 
  

https://www.google.com/maps/place/RMK+Valgj%C3%A4rve+l%C3%B5kkekoht/@57.9431038,27.3307765,14z/data=!4m5!3m4!1s0x46eae99b14af15b1:0x8de41a135f4d5f07!8m2!3d57.9431034!4d27.3482859
https://www.google.ee/maps/@57.9226018,27.3223032,12.98z
http://www.peko.ee/


Žürii:  
 
VOLINIK 
IOF ja EOL volinik: Tõnis Jürimäe 
 
REEGLID 
Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglitele 
http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2018/EOLvoistlusreeglid_2018_korrigeeritud14M
AR2018.pdf 
  
29.09. IOF WRE tavaraja võistlus klassides MN21E toimub vastavalt Rahvusvahelise 
Orienteerumisliidu orienteerumisjooksu võistlusreeglitele http://orienteering.org/wp-
content/uploads/2010/12/IOF-Rules-2018-v1.14final.pdf 

MAASTIK JA KAART 

Enamus maastikust on korrapärase sihivõrguga riigimets. Läbitatavus valdavalt hea. Maastiku 
põhjaosas leidub noorendikke ja halva läbitatavusega raiesmikke. Kaardi lõikes on kõrguste 
vahe 25m. Suured ja väikesed sood vahelduvad mineraalmaadega, mis on kohati ebaselge 
piiriga. Maastiku metsasus on 90%. Kaart on olnud kasutuses 2016. aasta EMV pikal rajal. 
Kaardi nr: 2016011 Kaardi autor Madis Oras. 

Kaardi korrigeerimine sügis 2018 
Kaardi mõõtkava 1:10 000 ja 1:15 000 h-2,5 m (va NR, TR 1:5000 h=5)  
 

KEELUALA 
Õuealad, kaardil tähistatud vastava tingmärgiga. 

KAARDINÄIDISED 

    

Kaardid on kilekottides ja WRE võistlustel on kilekott kinni keevitatud. 

START 
Tähistus viitadega ja sinivalgete lintidega.  

Laupäeval 29.09: Start 1 ja Start 3 – 900m, Start 2 – 700m kaugusel võistluskeskusest, edela 
suunas mööda maanteed  
 
Pühapäeval 30.09: Start 1 – 1000m, Start 2 – 1200m ja Start 3 – 400m kaugusel 
võistluskeskusest, edela suunas mööda maanteed 

Eelstart 3 min. Startides on lisalegendid.  
 

http://www.orienteerumine.ee/eol/failid/2018/EOLvoistlusreeglid_2018_korrigeeritud14MAR2018.pdf
http://www.orienteerumine.ee/eol/failid/2018/EOLvoistlusreeglid_2018_korrigeeritud14MAR2018.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/IOF-Rules-2018-v1.14final.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/IOF-Rules-2018-v1.14final.pdf
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2016011


Stardiintervall:   
1. päev – MN21E (WRE) vanuseklassis 3 minutit, teistel vanuseklassidel 2 min. 
2. päev – 2 minutit. 
 

Võistleja võtab stardihetkel ise kaardi oma vanuseklassi ämbrist (palun tähelepanu 
vanuseklassi kontrollimisel!).  

Nööriraja, tugiraja ja avatud raja võistlejad 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 kell 13.00-15.00, 2.päeval 10.00-12.00. 

RAJAD 

Radade pikkused (link) 

JOOGIPUNKTID 
1. päeval on pikematel radadel joogipunktid. 

Kaugus stardist: 

M21E        4,3 km, 7,9 km ja 11,4 km 
N21E, M21A, M20 ja M35     3,2 km ja 6,8 km 
M18, N21A, M40, M21B, M45 ja M50    3,5-4,5 km  
 
MÄRKESÜSTEEM  
SPORTident märkesüsteem. SI-kaardi rent 1,5 EUR. SI-kaardi numbri muutmine pärast 
registreerimise lõppemist on tasuline (1 euro). 
 
KONTROLLAEG 
1.päev – 180 minutit, 2. päev – 150 minutit 

 
FINIŠ 
Finiš on võistluskeskuses. Finišiaeg saadakse võistleja SI-kaardiga märke tegemisel finišijoonel. 
Iga võistleja saab võistluskeskuses oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe. Renditud SI-
kaart tuleb tagastada korraldajatele pärast võistlemise lõpetamist. Finišis tuleb võistluskaart 
panna oma võistlusklassi kotti. Kaardid saab kätte peale startide sulgemist. 

KAEBUSED JA PROTESTID 
Kaebused ja protestid esitada sekretariaaditelki võistluste sekretärile Mare Parvele mitte 
hiljem kui 15 min pärast sama klassi viimase võistleja tulemuse selgumist. 

OHUKOHAD 
Võistlusmaastikku läbib avatud liiklusega maantee, mille ületamisel tuleb olla väga ettevaatlik. 
1.päeval jooksevad kõik võistlejad finišisse ületades tähistust pidi võistluskeskuse läheduses 
maantee. Palume äärmist tähelepanu! Teeületuses on ka kohtunikud, kes reguleerivad ja  
hoiatavad nii sportlasi kui sõidukijuhte ohust! 
 
OSAVÕTUTASUD 
MN8-18    5 eurot/päev 

http://avaleht.peko.ee/wp-content/uploads/2017/11/Suunto-Games-2018_rajapikkused-19.09-1.pdf


MN20, MN65+, avatud rada  8 eurot/päev 
MN21-MN60    13 eurot/päev 
MN21E    15 eurot/päev 
Avatud radadele saab mõlemal päeval registreeruda ka sularaha eest sekretariaaditelgis. 
Osalejad saavad endale ise stardiaja valida.  

PARKIMINE 
Parkimine on sobivate ilmastikuolude korral võistluskeskuse vahetus läheduses olevatele 
eramaadel. Parkimistasu 1 eur. 

GPS 
Tava -ja lühirajal  on GPS jälgimine WRE klassides. GPS seadme saab võistleja stardist. 
Eelnevalt on avaldatud GPS kandjate nimekiri. 
 
RINNANUMBRID 
Kõikides klassides on mõlemal päeval kasutusel rinnanumbrid. Rinnanumbrid asuvad 
võistluskeskuses, infotahvli juures. Võistlejad, kellel on tasumata stardimaks saavad 
rinnanumbrid info telgist peale stardimaksu tasumist.  

NB! Rinnanumbrite voltimine ja lõikamine on keelatud.  

Võistlejad peavad ise võtma kaasa haaknõelad! 

 
AUTASUSTAMINE 
Kõikide klasside esimese päeva võitjale on meene. 

Kahe päeva kokkuvõttes autasustatakse võistlusklasside kolme parimat auhindadega 
Suuntolt. Kui võistlusklassis on osalejaid alla kolme, autasustatakse selles vanuseklassis kõiki 
osavõtjaid. Kõikidele M8NR, N8NR, M9NR ja N9NR klassi osavõtjatele on meene. 

Autasustamine algab pühapäeval tulemuste selgumisel eeldatavalt u.13.45.  

TUALETID JA PESEMINE 
Tualetid asuvad võistluskeskuses ja teel starti. Võistluskeskuses on pesemisvõimalus. 

LASTEHOID 
Võistluskeskuses on järelvalvega lastehoid.  

ARSTIABI 
Arstiabi sekretariaaditelgis. 

KAUBANDUS 
Võistluskeskuses on Kriisa talo kohvik ja sporditarvete müüjad Matkasport, Suunnistajan 
Kauppa, Skvaier jt. 

MAJUTUS 
Värska sanatoorium  ja veekeskus  www.spavarska.ee 
Räpina hotell     www.rapinahotell.ee/ 
Värska Gümnaasiumis põrandamajutus     3 EUR/öö  +372 5101906 
www.visitsetomaa.ee, www.visitvoru.ee, www.visitpolva.ee 
 

http://www.spavarska.ee/
http://www.rapinahotell.ee/
http://www.visitsetomaa.ee/
http://www.visitvoru.ee/
http://www.visitpolva.ee/

