
Võistluskutse
Orienteerumisjooksu Eesti meistrivõistlused sprindis ja sprinditeates

6.-7. mai 2023 Laagri

Korraldaja: Spordiklubi 100

Peakorraldaja: Tomi-Andre Piirmets
Peakorraldaja abi: Mirje Roasto
Registreerimine ja info: Ruth Severt
Kontakt: info@sk100.ee

Võistluste koduleht: sk100.ee/emv2023

FB event: facebook.com/events/470417621854827
EOL volinik: Tarvo Avaste
IOF inspektor: Sixten Sild

AJAKAVA
Kuupäev Kell Tegevus

Laupäev

6.05

11:30

13:00

13:00

~16:00

18:00

Võistluskeskus avatud

Startide algus

Stardikarantiini sulgemine

Sprindi autasustamine

Sprinditeate nimeline registreerimine

(osport.ee)

Pühapäev

7.05

10:00

12:00

12:45

12:50

13:00

14:30

Võistluskeskus avatud

Startide algus noortele ja veteranidele

Kõigi mittestartinute sisenemine karantiinialasse

Otseülekande algus

Põhiklassi ühisstart

Autasustamine

mailto:info@sk100.ee
http://www.sk100.ee/emv2023
https://www.facebook.com/events/470417621854827


OSAVÕTJAD
Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2023. aasta litsents*. Litsents peab
olema tellitud EOLi kodulehelt avaneva tellimisvormi kaudu ning tasutud hiljemalt Eesti
MV registreerimise lõppkuupäevale järgneval päeval. Litsentsitasu tuleb kanda EOLi
kontole kas Swedpangas või SEBis.

Võistleja klubiline kuuluvus orienteerumisjooksus määratletakse kehtiva EOLi litsentsi
põhjal. Hooaja jooksul tohib võistleja orienteerumisjooksus esindada ühte klubi.
Väljaspool Eesti MV arvestust on õigus osaleda välisriikide kodanikel (litsents ei ole
kohustuslik).

* WRE puhul ei pea välisriikide kodanikud litsentsi ostma.

VÕISTLUSKLASSID
Sprindi osavõtuklassid: MN 14, 16, 18, 20E, 21E, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.
Võistlusklassides MN21E ja MN20E on tegemist maailma edetabelivõistlusega (WRE) ja
stardijärjekorra määrab maailma edetabeli seis. MN20E võistlejad konkureerivad
mõlemas võistlusklassis (vastavalt nii MN20E kui MN21E võistlusklassis). Edetabelis
mitteleiduvad võistlejad loositakse protokolli algusesse. Stardiintervall kõikides
võistlusklassides on 1 minut.

Sprinditeate osavõtu klassid: MN 14-16, 18-20, 21, 35-40, 45-50, 55-60, 65+. Võistkond
koosneb 2 naisest ja 2 mehest. Kohustuslik jooksu järjestus on naine-mees-mees-naine.

REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD
Võistlusele on võimalik registreeruda veebikeskkonnas www.osport.ee kuni 30.04.2023
keskööni. Sprindivõistlusel MN21E ja MN20E WRE võistlusklassides osalemiseks tuleb
registreerimine teha keskkonnas https://eventor.orienteering.org/Events enne
30.04.2023 keskööd. NB! MN20E klassi võistlejad või nende registreerijad veenduge,
et registreeriksite võistleja soovitud vanuseklassi.

Üheaegselt registreerimisega tuleb tasuda ka osavõtutasu. Registreerimine jõustub alles
pärast osavõtutasu laekumist võistlusi läbiviiva klubi arvelduskontole:
MTÜ Spordiklubi 100 - EE837700771005272366.

Korraldajal on õigus osavõtutasu mitte maksnud võistlejaid starti mitte lubada.

Teatevõistlusteks registreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline
koosseis. Teatevõistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestuse ja SI-kaardi numbritega
tuleb esitada võistlusele eelneval päeval keskkonda osport.ee, hiljemalt kell 18:00.

http://www.osport.ee
https://eventor.orienteering.org/Events


Võistlusklass Sprint Sprinditeade

MN14 7€ 28€

MN16 7€ -

MN18 7€ 28€

MN20E 10€ -

MN21E 20€ 72€

MN35 16€ 64€

MN40 16€ -

MN45 16€ 64€

MN50 16€ -

MN55 16€ 64€

MN60 11€ -

MN65 11€ 44€

MN70 11€ -

MN75 11€ -

MN80 11€ -

VÕISTLUSMAASTIK
Laagri sprindimaastik asub aleviku südames. Hõlmates enesesse väga erineval ajal
ehitatud, nii korrapäraselt kui korrapäratult paiknevaid korterelamuid ning nende vahelisi
aedu, väravaid, laste mänguväljakuid ja hekke. Maastikul on ka kaks koolimaja ja suur
staadion. Kõrghoonestuse ümber ja vahel on korrapäratu tänavavõrgustikuga
eramurajoonid. Ehk õnnestub põigata ka tööstusrajooni hoovidesse. Reljeef on olematu,
koosnedes kahest kelgukünkast ja 2m jõekaldast. Maastikku läbiv jõgi ja suurema
koormusega liiklustrassid loovad rajameistrile võimaluse korraldada sildade ja
ületuskohtade abiga otsustavaid teevalikuid.

Varasem Laagri kaart - https://orienteerumine.ee/kaart/?eolcode=2014024

Osalejatel on keelatud kasutada metallnaastudega jooksujalanõusid!

Kaardi mõõtkava kõigis võistlusklassides on 1:4000.
Kaardi autor on Mait Tõnisson.

Sprindi rajameister: Hendri Parrol
Sprinditeate rajameister: Timmo Tammemäe

https://orienteerumine.ee/kaart/?eolcode=2014024


KASUTATAV MÄRKESÜSTEEM
Kasutusel SportIdent (SI) märkesüsteem ning samuti on kasutusel puutevaba
märkesüsteem (SI Air+). Korraldajatelt on võimalik rentida SI Air+ pulkasid hinnaga 2€
stardikord.

STARDID
SPRINT: Stardikarantiini sisenemine sulgub kell 13.00. Kõik võistlejad peavad enne enda
starti läbima stardikarantiini ala, kust nad saavad stardinumbrid. Stardikarantiinis on
prinditud võistlusinfo, stardiprotokollid ning olemas on välikäimlad. Stardikarantiinis ei
ole korraldaja poolt võistlejatele telke või muid katusealuseid - need tuleb võistlejatel
soovi korral endal kaasa võtta. Stardikarantiinist toimub kottide ja riiete transport
võistluskeskusesse selleks ettenähtud telki finiši kõrval. Stardikarantiini alal on keelatud
kasutada nutiseadmeid või muul viisil saada infot võistlusradade ja võistlusmaastiku
kohta.  Eelstardi aeg on 3 minutit. Lisalegendid saab 2 minutit enne starti.

SPRINDI PLANEERITAVAD VÕITJATE AJAD:
MN14 - 10-12 min
MN16, 18, 20E, 21E, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 - 12-15 min

SPRINDITEADE: Stardinumbrid jagatakse välja sekretariaadis - korraga antakse välja
kõik ühe võistkonna numbrid. 12.45 suletakse stardikarantiin seni startimata
võistlejatele. Võistlusklasside stardid toimuvad ühisstartidena. Üks minut enne ühisstarti
jagatakse võistlejatele kätte rulli keeratud kaart, mida tuleb kuni stardikäskluseni hoida
enda ees suletuna.

SPRINDITEATE PLANEERITAVAD VÕITJATE AJAD:
MN14-16, 18-20, 21, 35-40, 45-50, 55-60, 65+ - 48-60 min

VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus asub Saue Riigigümnaasiumi juures. Võistluskeskuses asub sekretariaat,
pakihoid, WC ja suur led-ekraan. Eraldi pesemise võimalust ei ole.

AUTASUSTAMINE
Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga autasustatakse individuaaldistantsidel
võistlusklasside M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21 kolme paremat
võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti pikaajalise elamisloaga (3. riikide
kodanikud) või Eesti alalise elamisõigusega (EU riikide kodanikud) võistlejad. Eesti
meistrivõistluste medalitega autasustatakse individuaaldistantsidel võistlusklassides
MN35-80 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud ja/või EOL-i klubide
liikmed.

Teatevõistlustel autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalitega kolme paremat EOL-i
kuuluva klubi võistkonda, sealjuures noorte võistlusklassides peavad kõik
võistkonnaliikmed olema Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti pikaajalise elamisloaga (3.
riikide kodanikud) või Eesti alalise elamisõigusega (EL kodanikud), põhiklassis ja
vanemates võistlusklassides võib üks võistkonna liige olla Eesti mittekodanikust klubi



liige. Juhul kui väljaspool Eesti MV arvestust osalenud võistleja või võistkond tuleb kolme
parema hulka, autasustatakse teda võistluse korraldaja poolt välja pandud esemelise
auhinnaga.

TULEMUSED
Tulemused on võistluskeskuses kuvatud selleks ettenähtud ekraanidel. Online
tulemused on jälgitavad aadressil online.osport.ee. Ametlikud tulemused pannakse
hiljemalt päev pärast võistluste toimumist üles võistluste kodulehele
https://sk100.ee/emv23.

KEELUALA

Keeluala kaart

Eesti MV osalejatel on keelatud enne võistlust märgitud ala piires kaardiga liikuda või läbi
viia treeninguid.

AUS MÄNG
Eesti MV-l osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlustel kehtivad IOFi
dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul ja teistel
dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate
seas.

VÕISTLUSTE KAJASTUS
Online tulemused: online.osport.ee ning gps jälgimine sportrec.eu. Lisaks on võimalik
võistluskeskuses ekraanilt jälgida ning veebis kaasa elada MN21 võistlusklasside
medaliheitlusele.

http://www.online.osport.ee
https://sk100.ee/emv23
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1LWujlS94j6kkOlQNnCnmzTnHmVNc24E&usp=sharing


MAJUTUSVÕIMALUSED
Majutusvõimalustega on võimalik tutvuda www.airbnb.com ja www.booking.com.

https://www.airbnb.com.ee/s/Tallinn--Tallinna-linn--Estonia/homes?tab_id=home_tab&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&flexible_trip_lengths%5B%5D=one_week&price_filter_input_type=0&price_filter_num_nights=5&query=Tallinn%2C%20Tallinna%20linn&place_id=ChIJvxZW35mUkkYRcGL8GG2zAAQ&date_picker_type=calendar&checkin=2023-05-06&checkout=2023-05-07&source=structured_search_input_header&search_type=autocomplete_click
http://www.booking.com

