
Võru maakonna 2021. aasta lahtised meistrivõistlused 
orienteerumises 

Võistlusinfo 

 

Aeg ja koht: 
2. oktoober 2021 OK Peko puhkemaja juures, Verhulitsa küla, Setomaa vald.  

 
Päevaku stiilis start on avatud kellal 11.00-12.00, rajad on avatud kella 14.00ni. 
Asukohakaart: 
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=5a184471cc56662bcea7f00fb4a71f3d 

Tähistus algab Värska keskusest. 

Parkimine: 
Parkimine kohapeal vastavalt korraldaja juhistele.  

Võistlusala ja klassid: 
Individuaalne suundorienteerumine. Võistlusklassid: MN 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 
45, 60 
  

Radade ligikaudsed pikkused 
Rada1, M18, M21, M35    7 km       
Rada2, N18, N21, N35, M45, M16  5 km          
Rada3, N16, N45, M14, M60   4 km 
Rada4, N14, N12, M12, N60   3 km          
Rada5, N10, M10           1,5 km       
Vabarada = valikorienteerumine (väljaspool meistrivõistluste arvestust)Rajad: 

Stardimaksud ja registreerimine: 
Registreerimine ja stardimaksu maksmine kohapeal kl 10.00-11.30. 
Stardimaksud võrumaalastele: MN10-MN18 2 EUR, MN21-MN60 5 EUR. 
Stardimaksud külalisvõistlejatele: MN10-MN18 3 EUR, MN21-MN60 7 EUR. 

OK Peko liikmetele ja Setomaa valla elanikele stardimaksu ei ole. 
Stardimaksu tasumisel antakse sekretariaadist tõend, mille alusel saab stardis 
võistluskaardi.  
Osalemissoov registreeri lingil, et teaksime oodata ja ettevalimistada:  
Võrumaa Spordiliit  

 

Kaart ja maastik: 
2013 ja 2014. aasta kaart, 2021 aasta parandustega, mõõtkava 1:10 000, h 2,5m. 
Valdavalt hea läbitavusega palumets, esineb eri vanuses raiesmikke. Keskmiselt 
liigestatud reljeefiga.  

EOL kaart nr 2013086 ja 2014077, autor Madis Oras. Formaat A4. 

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=5a184471cc56662bcea7f00fb4a71f3d
http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=141


Ohukohad: 
Suuremad metsateed, kus esineb hõre autoliiklus. 

Keelualad: 
Kaardil keeluala leppemärgiga tähistatud. 

Stardikorraldus: 
Start 500 m kaugusel võistluskeskusest. Vabastart päevaku stiilis. Minimaalne 
stardiintervall klassis 2 min. Stardiintervalli reguleerib stardikohtunik. Start on avatud 
kl 11-12.00. Rajad on kaardile kantud, kaardid on kilekotis, kaart tuleb võtta vastava 
klassi tähisega ämbrist pärast stardipiiksu tegemist. Legendid kaardil. 

 
Finišikorraldus:  
Rajad on avatud kella 14:00-ni. Kes tunneb, et soov on kauem metsas olla, 
reguleerib aega varasema ajaga stardist alustades.  

Märkesüsteem:  
SportIdent. Kiipe on vajadusel võimalik laenutada korraldajatelt renditasu 1 EUR 

eest. 

Autasustamine: 
Võrumaa kolm paremat igas võistlusklassis tunnustatakse medali, diplomi ja 
esemelise auhinnaga. Mitte-võrumaalased saavad esikolmikusse tuleku korral 
esemelise auhinna. 

Korraldajad:  
Värska OK Peko https://avaleht.peko.ee/  ja Võrumaa 
Spordiliit  www.vorumaaspordiliit.ee 

 
Peakorraldaja: Rein Zaitsev, 5345 3331, rein.zaitsev@gmail.com 

Rajameister: Rein Zaitsev 

 

HAIGUSTUNNUSTEGA VÕI REISIDELT SAABUNUNA 
PÜSI KODUS! 

PUHASTA KÄSI JA IGAL VÕIMALUSEL HOIA DISTANTSI vähemalt 2 m! 

KUI TUNNED END HAIGENA VÕI OLED REISINUD KOHTADES, MIS ON LISATUD OHUSTATUD 
PAIKADEKS, SIIS JÄÄ KA KOJU JA LIITU TAAS MEIEGA PEALE KINDLAT TEAVET, ET POLE 
NAKATUNUD VIIRUSEGA! 
 

 
Lisaks eelnevale on UUED PIIRANGUD alates 09.08.2021 ning väljavõte valituse juhendist: 

ISIK võib osaleda tegevuses, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest: 

a. ta on alla 18-aastane; 

https://avaleht.peko.ee/
http://www.vorumaaspordiliit.ee/
http://www.vorumaaspordiliit.ee/
http://www.vorumaaspordiliit.ee/


b. ta on erivajadusega ja tema testimine ei ole muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik; 
c. ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik 
ning esitab enne tegevuses osalemist selle kohta tõendi.  
 
See tähendab, et isik: 
I on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või 
diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva; 
II on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel 
maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta; 
III on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel 

maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta, või ta on pärast esimese 

vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning 

diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole 

möödunud rohkem kui üks aasta.  

Juhul, kui isik haigestub COVID-19 haigusesse kahe nädala jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi 

saamist, kohaldatakse tema suhtes läbipõdenute kohta sätestatut: 

d. ta esitab negatiivse testi tõendi järgmistel tingimustel:  

i. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks 

kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD test (edaspidi kiirtest) peab olema tehtud kuni 48 tundi enne 

tegevuses osalemist;  

ii. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud 

kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist. 

iii. ENDAL KAASA TOODUD KINNISEST KARBIST VÕETUD KIIRTESTI TEGEMISEL 

KORRALDAJA JUURESOLEKUL VÕISTLUSKESKUSES JA TULEMUS ON NEGATIIVNE. 

 


