
Tallinna lahtised MV öises orienteerumises
JUHEND

Eesmärk
● Võimalus harjutada sprindi ja öise tavaraja Eesti meistrivõistlusteks.
● Pakkuda algajatele võimalust proovida pimedal ajal jõukohasel rajal orienteerumist.

Toimumisaeg
Kolmapäev, 25.08.2021. Startide algus kell 21:30.

Asukoht
Võistluskeskus asub Saue Gümnaasiumi juures.
59.3204, 24.5604

Maastik
Saue linn - mitmekülgne maastik, mis hõlmab peamiselt keskmise läbitavusega lehtmetsa,
linnaparke, tööstusala ja erinevat linnamaastikku.

Kaart
Sprindiorienteerumiskaart: mõõtkava 1:4000, samakõrgusjoonte vahe 2,5 m, kaardilehe
suurus A3, niiskuskindlast paberist. Korraldaja ei taga kaardile kilekotti.
Kaardi näidised:

Rada
Raja pikkus vastab lühirajale. Planeeritav võitja aeg võistlusklassides MN21-50 on 30...35
minutit, teistes võistlusklassides 25...30 minutit. Raja läbimise kontrollaeg on 120 minutit.
Radade täpsed pikkused selguvad eelregistreerimise aja lõpuks.

Võistlusklassid ja osavõtutasud

kuni 20.08 hiljem/kohapeal**

M21, N21, M40, N40, M50, N50 10 € 15 €

M21C*, N21C*, M60, N60, M70, N70 7 € 10 €

M14, N14, M18, N18 4 € 6 €

https://goo.gl/maps/iSbpv4rZB4Ro5WZT7


*Võistlusklassid M21C ja N21C on mõeldud igas vanuses algajatele pimeda aja tingimustes
orienteerumise proovimiseks. Raja raskusaste on lihtne ja pikkus lühike.
**Registreeruda saab vabade reservkohtade olemasolul.

Registreerumine
Toimub veebilehel osport.ee ja kestab kuni 20.08.2021 kell 23:59. Hiljem on registreerimine
võimalik vaid stardiprotokolli reservkohtade piires kõrgendatud osavõtutasu eest (vt tabel
eespool).

Märkesüsteem
Kontrollpunktide märkimine toimib SportIdent kiipidega. Kontrollpunktides on puutevaba
märkimise režiim aktiveeritud (märkeraadius ca 30 cm). Märkekiipi on võimalik rentida 2 €
eest. Renditud kiibi kaotamise või lõhkumise eest tuleb hüvitada 70 €. Renditud kiip tuleb
pärast kiibist tulemuse mahalugemist tagastada korraldajale.

Reeglid ja tingimused
● Osalejad vastutavad oma tervisliku seisundi ja raja läbimisel võimalike

õnnetusjuhtumite eest ise.
● Meeldetuletus: maastikul liikudes ei tohi ületada ega läbida objekte (sh keelualasid),

mis on kaardil vastavate leppemärkidega näidatud. Ka läbi ületamatu objekti on
kontrollpunkti märkimine keelatud.

● Ohtlike olukordade tekitamine liikluses, vara lõhkumine, reeglite rikkumine või
dopingu tarvitamine ei ole aktsepteeritav ning toob kaasa tulemuse tühistamise.

● Kohustuslik on kanda igast suunast nähtavaid helkureid või pimedas hästi nähtavat
riietust.

● Start on eraldistardist stardiprotokolli alusel. Eelstart on 2 minutit. Võistleja võib võtta
kaardi pärast stardihetke.

● Osalejatest võidakse teha fotosid või videoid mälestuste talletamiseks või
turunduslikel eesmärkidel. Osalejate nimed avalikustatakse tulemuste protokollis.

● Võistluskeskuses palume kõikidel osalejatel järgida mõistliku hajutatuse põhimõtteid
ning kui tunned end kehvalt, siis palun jää parem koju.

Tulemused ja autasustamine
● Autasustamine toimub jooksvalt võistlusklasside kaupa tulemuste selgumisel.
● Otsetulemusi on võimalik jälgida otse.linnaorienteerumine.ee portaalist.

Võistluskeskuses paberkujul tulemusi ei avaldata.
● Ametlikud tulemused ja võistluskaart avalikustatakse kodulehel ööpäeva jooksul.

Korraldajad
● Võistlust korraldab MTÜ Spordiklubi 100
● Peakorraldaja: Tomi-Andre Piirmets
● Rajameister: Marek Karm
● Tulemused ja registreerimine: Piibe Tammemäe, piibe@sk100.ee

Lisainfo
● sk100.ee/tmv2021
● info@sk100.ee või piibe@sk100.ee

https://osport.ee/calendar/Event/18962
https://www.tak-soft.com/sportident/kaart/kasutamine/index.php
http://otse.linnaorienteerumine.ee
http://www.sk100.ee/tmv2021

