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20.juuni.2009 Nelijärve

Stardikoht:
Tähistus Piibe maanteelt Aegviidu ja Jäneda vahel. Täpne stardikoha skeem avaldatakse 
koos stardiprotokollidega.

Ajakava:
15.00 kvalifikatsiooniraja startide algus vastavalt stardiprotokollile
15.45 finaalide algus vastavalt stardiprotokollile

Klassid:
MN 14, 18, 21, 35, 50.

Võistluskorraldus:
Võistlus koosneb mitmest ringist, milles esimene on kvalifikatsioonijooks ning millele 
järgnevad finaalijooksud.

Kvalifikatsiooniringist pääseb edasi:
• M21 klassis 16 paremat (Osavõtjate vähesuse tõttu 8 paremat)
• N21 ja M35 klassides 8 paremat
• Teistes klassides 4 paremat.

Finaalidesse pääsenutest tehakse paarid vastavalt kohale kvalifikatsioonis: omavahel 
lähevad kokku:
M21 klassis -  1. ja 16., 2. ja 15., 3. ja 14. jne.
N21 ja M35 klassides – 1. ja 8., 2. ja 7., 3. ja 6. ning 4. ja 5.
Teistes klassides – 1. ja 4. ning 2. ja 3.

Paar stardib samal hetkel, samale rajale erinevates suundades. Pool minutit enne starti 
saab kvalifikatsioonis parema koha saanud võistleja valida 15 sekundi jooksul endale 
meelepärasema raja suuna ning annab teise variandiga kaardi paarilisele. Igast paarist 
pääseb edasi varem finišeerinud võistleja.

Kvalifikatsioonis sama aja saanud võistlejad ei jaga kohta. Parema koha saab varem 
finišeerunud võistleja.
Finaalides määrustepäraselt mitte lõpetanud võistlejad saavad selles jooksus koha 
määrustepäraselt lõpetanud võistlejate taga.

Kvalifikatsioonist ja finaalidest väljalangenud jooksevad kõik lohutusjooksu, kus 
selgitavad omavahelise paremusjärjestuse. Kõik võistlejad saavad peale väljalangemist 
joosta ühe korra lisaks.

(Võrreldes eelmiste aastatega on seoses Eesti Sprindikarika juhendi muutumisega 
muudetud ka Üks-Ühele võistluse juhendit. Sellel aastal ei ole ühist põhiklassi 
kvalifikatsioonijooksu ning võistlejad lähevad ainult selle klassi arvestusse, kuhu nad 
ennast registreerisid.)

Rajad ja kaart:
Iga rada 1.5 – 2.5 km
Kaart mõõtkavas 1:5000, h=2,5m. Sprindi tingmärgid
Kõik kaardid suurusega A5.



Autasustamine:
Jooksvalt vastavalt klasside tulemuste selgumisele.
Autasustatakse MN21 klasside kolme paremat ja kõigi teiste klasside võitjaid.

Osavõtumaksud:
MN 18, 21, 35 – 80 krooni
MN 50 – 60 krooni
MN 14 – 30 krooni

Märkesüsteem:
Kõigis klassides kasutatakse ainult SI-süsteemi. Võimalik on kasutada kõigi versioonide 
SI-kaarte.
SI-kaarte on võimalik rentida korraldajalt. Rentimise soov teatada koos 
eelregistreerumisega. SI-kaardi rent – 10 krooni.

Registreerumine:
Võistlusel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine kuni 10.juunini internetis aadressil
https://osport.ee/

Lisainformatsioon:
jaan@osprint.ee ja http://osprint.ee/

• Toitlustus- ja majutusvõimalused: Valgehobusemäe suusa-  ja puhkekeskuses 
http://www.valgehobuse.ee/  (+372) 666 1122

• Võistlus läheb Eesti Sprindikarika arvestusse.

Järgmisel päeval:
SK Tallinna Kompass korraldab järgmisel päeval kümnekonna kilomeetri kaugusel 
Mägede küla kaardil 100KP Jooksu. Täpsem info Internetis.

Korraldajad:
SK Tallinna Kompass
Peakorraldaja: Jaan Tarmak 5650 6678 jaan@osprint.ee
Rajameister: Jürgen Einpaul


