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Võistlusinfo 
 

XXXI Suunto Games 
14.–15. september 2019 

Vitipalu (Elva), Tartu maakond 

 

Mõlemal päeval Setomaa orienteerumispäevak 

Eliitklassi võistlejatele Euromeeting 2019 

www.peko.ee  

 

KORRALDAJA: Värska Orienteerumisklubi Peko 

Peakorraldaja: Meelis Mälberg (meelismalberg@gmail.com) 

Rajameister: Madis Oras (OK Ilves) 

Peasekretär: Mare Parve (mare.parve@gmail.com) 

Ajavõtt ja registreerimine: Einar Raudkepp (einar@sesame.ee) 

Info: Meelis Mälberg, tel +372 511 6110 
 

Võistluste inspektor 

Raul Kudre (raul.kudre@setomaa.ee)  

EOL volinik 

Sven Oras (orassven@gmail.com) 

Võistluste žürii 

Maret Vaher, Lauri Leppik, Jonatan Karjus 

Võistluskeskus 

Vitipalu liivakarjäär (58.165027, 26.416759), Ketneri küla, Nõo vald, 

Tartu maakond. 

Tähistus algab Elva–Palupera–Kähri mnt 6. kilomeetrilt 

https://goo.gl/maps/JYWTWj6uMt22. 

 
Laupäev, 14. september 

o 13.00 startide algus  

o 13.00–16.00 päevak  

Pühapäev, 15. september 

o 10.30 startide algus 

o 10.30–12.30 päevak 

o 14.00 autasustamine  

o Euromeetingu viitstardid: 

12.30 mehed; 13.00 

naised 

Setomaa o-päevak 

Päevaku kaardi saab stardist. 

Stardimaksu saab tasuda 

infotelgis või päevaku stardis. 

 

 

 

 

http://www.peko.ee/
mailto:meelismalberg@gmail.com
mailto:mare.parve@gmail.com
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Pühapäeval palume kohalesõiduks aega varda, sest võistlus-

keskusse viivad teed võivad rattamaratoni tõttu olla tavapärasest 

suurema liikluskoormusega.

Maastik ja kaart 

Maastik 

Võistlusmaastik on väga detailirohke. Reljeefiobjektidena 

domineerivad kohati sügavad lohud ja nendevahelised seljandikud. 

Joostavus ja nähtavus varieerub maastikul väga heast väga 

halvani. Maastikul peaaegu puuduvad avatud alad. 

Teedevõrk kaardil on põhja-lõunasuunaline ja mitte eriti tihe. Samal 

maastikul on osaliselt Tartu maratoni rada.  Maastik ja kaart on olnud 

kasutuses 2017. aastal orienteerumisjooksu MM-il ning 2019. aastal 

Eesti meistrivõistluste lühirajal ja teates.  

Kaart 

Kaardi nr: 2017006  

Kaardi autor Kalle Remm.  

Korrektuurid 2018–2019: Madis Oras. 

Rajad 

Mõlemal päeval on eraldistardist suundorienteerumisrada. Mõlemal 

päeval on lühendatud tavarada, v.a MN21E vanuseklassis, kus on 

kavas Euromeetingu programm (vt Euromeetingu juhend).  

Radade pikkused on avalikustatud võistluse kodulehel: 

http://avaleht.peko.ee/events/xxxi-suunto-games-euromeeting-

wre/ 

Legend 

Kaardil on raja läbimise järjekorranumbri kõrvale trükitud ka KP 

tunnusnumber (1-31). 

Stardi läheduses on lisalegendid, kleeplint ja käärid. 

Keelualad ja ohukohad 

Ohukohad on karjääri järsud servad ja liiklusele avatud teed. 

Võistluskeskus asub võistlusmaastiku keskel, sellest väljapoole on kõik 

alad keelualad. 

  

x  

 

Võistluse korraldajad: 

 

 

Võistluse nimisponsor: 

 

Toetajad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2017006.gif
http://avaleht.peko.ee/events/xxxi-suunto-games-euromeeting-wre/
http://avaleht.peko.ee/events/xxxi-suunto-games-euromeeting-wre/
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15. septembril toimub läheduses Tartu rattamaraton, kuid selle 

trass ei paikne Suunto Gamesi radadel. Võistlejad, kes siiski satuvad 

rattamaratoni rajale, peavad olema liikudes väga ettevaatlikud. 

Märkesüsteem 

Kasutusel on SPORTident märkesüsteem.  

SI-kaardi rent on 2 € / päev. Kaotatud või rikutud SI-kaardi 

kompenseerimistasu on 50 €. SI-kaardi numbri muutmine pärast 

registreerimise lõppemist on tasuline (1 euro). 

Numbrid 

Kõigi võistlejate jaoks on mõlemal päeval kasutusel rinnanumbrid. 

Numbrid on võistluskeskuses infotahvli juures. Ilma numbrita starti ei 

lubata. Palume võtta kaasa enda haaknõelad. Korraldajatelt 

saab haaknõelu tasu eest. 

Soojendus 

Soojendusala on mõlemal päeval võistluskekusesse viival teel. 

Esimesel päeval on võimalik teha soojendust ka maastikul 

kaardiga (vt võistluskeskuse skeemi). Soojendusala kaardid 

asuvad infostendi juures.  

Stardid 

Stardid paiknevad võistluskeskuse vahetus läheduses (vt 

võistluskeskuse skeemi). 

Start 1 asub võistluskeskuses. Stardist 1 stardivad kõik vanuseklassid, 

välja arvatud nööri- ja tugirajad ning päevak. Stardiintervall 2 min, 

eelstart 3 min. Starti hilinejad suunatakse eraldi koridori ja stardiaja 

otsustab kohtunik. Mõlemal päeval asub K-punkt 250 m kaugusel. 

Start 2 asub võistluskeskusest 200 m kaugusel (tähistatud 

viitadega). Start 2 on korraldatud päevaku süsteemis vaba 

stardiajaga. K-punkt ühtib stardialaga.  

Start 2 on avatud 1. päeval 13.00–16.00, 2. päeval 10.30–12.30. 

Stardis on kohtunikud, kes suunavad ja juhendavad noori 

spordipoisse, -tüdrukuid. Vaba stardiaeg annab võimaluse 

lapsevanematel stardiaega valida vastavalt enda startidele.  
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Finiš 

Tee viimasest punktist finišisse on maastikul 

tähistatud. Kaardil lõpeb rada ruumipuudusel 

viimase punktiga ning tähistatud lõiku ja finišit 

kaardil ei ole.  

Raja lõpp märkida SI-pulgaga finišijoonel olevas 

jaamas.  

Joogipunktid 

Esimesel päeval on pikematel radadel maastikul 

(mitte KPs) joogipunkt. Rajad kulgevad 

joogipunkti läheduses järgmistel klassidel: M21A, 

M21B, M16A, M18, M20, M35, M40, M45, M50, 

M55, M60, N18, N20, N21A, N35, N40.  

Joogipunktis pakutakse mullivaba Värska vett.  

Autasustamine 

Võitjaid autasustatakse võistluse nimisponsori Suunto auhindadega. Autasustatakse iga klassi kolme 

paremat kahe päeva aegade summas. Nööri- ja tugirajal autasustatakse kõiki osalejaid.  

Autasustamine toimub pühapäeval kell 14.00. 

Reeglid 

Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglitele, vt siin. 

Kaebused ja protestid 

Kirjalik kaebus tuleb esitada korraldajate kätte infotelki nii kiiresti kui võimalik, aga mitte hiljem kui 15 

minutit pärast täielike esialgsete tulemuste avaldamist võistluskeskuses. Infotelgis on olemas kaebuse 

kirjalikud vormid. 

Kirjalik protest esitatakse pärast korraldaja otsust kaebuse tagasilükkamise kohta. Protestid tuleb 

esitada hiljemalt 15 minutit pärast kaebuse tagasi lükkamist võistluse žüriile. Infotelgis on olemas 

protesti kirjalikud vormid. 

Euromeeting 

Suunto Gamesiga üheaegselt toimub naiste ja meeste põhiklassides rahvusvaheline võistlus 

Euromeeting, kus osaleb üle 110 sportlase 11 riigist. Selleks, et Euromeetingu sportlastele kaasa elada, 

asub võistluskeskuses suur ekraan, kust näeb sportlaste GPS-jälgimist: 

http://www.orienteerumine.ee/eol/failid/2019/EOLvoistlusreeglid_2019.pdf
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- laupäeval alates kell 14.45; 

- pühapäeval jälitusstardist võistlus kell 12.30. 

MUU INFO 

Pesemine 

Soe dušš võistluskeskuses (tasuta). 

Toitlustamine 

Võistluskeskuses on korraldatud toitlustus, kus igaüks saab endale meelepärast osta. 

Parkimine  

Parkimine on planeeritud võistluskeskuse lähedusse. Võistluskeskusesse viiva tee ääres on parkimine 

tasuta. 

Võistluskeskuses tasuline parkimine: 

• sõiduauto –  5 € / päev; 

• buss 10 € / päev. 

Muud teenused 

Võistluskeskuses on korraldatud tasuta lastehoid. 

Esmaabi 

Võistluskeskuses on tagatud esmaabi (telefon: +372 506 0047). 

Kiirabi: 112. 

Registreerimine ja stardimaksud 

Võistlustest osavõtuks saab registreeruda http://www.osport.ee keskkonna kaudu hiljemalt 9. 

septembrini kell 23.59.  

Üheaegselt eelregistreerimisega tuleb tasuda ka osavõtutasu. Eelregistreerimine jõustub alles pärast 

osavõtutasu laekumist võistluse korraldajale. Stardimaks kanda üle Värska Orienteerumisklubi PEKO 

arvele: IBAN EE242200001120074669 (Swedbank). Korraldajal on õigus osavõtutasu mitte maksnud 

võistlejaid starti mitte lubada. 

Registreerimisega seotud küsimuste korral pöörduda: einar@sesame.ee.  

Stardimaksud 

MN8–MN18 – 5 € / päev 

MN20; MN65–MN85 – 10 € / päev 

http://www.osport.ee/
mailto:einar@sesame.ee
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MN21–MN60 – 15 € / päev 

Setomaa orienteerumispäevak – 10 € / päev; päevakule registreerida saab sekretariaadis. 

Majutus 

Majutuskohtade info on leitav https://www.puhkaeestis.ee/et. 

Palu puhkekeskus www.palupuhkekeskus.ee.  

 

Värskeim info võistluse kohta on OK Peko koduleheküljel www.peko.ee. 

https://www.puhkaeestis.ee/et
http://www.palupuhkekeskus.ee/
http://www.peko.ee/

