
8. AASTALÕPUVÕISTLUS 
31.DETSEMBER 2010 

 
Koht: 
Nõmme Spordikeskus. 
Külmallika 15A. 
 
Ajakava: 
1.vahetuse ühisstart 13:00 
Võitja finiš 14:05-14:10 
Saun 14-16 
Soe eine kohvikus 15-17 
Autasustamine 16:00 
 
Võistluskorraldus: 
Teatevõistlus. Igas võistkonnas on kaks inimest. 
Viis vahetust: Üks võistkonnaliige läbib 1. ja 3. vahetuse ning teine 2. ja 4.vahetuse. Viimase 
vahetuse läbivad mõlemad liikmed koos. Kõik vahetused alluvad suundorienteerumise 
reeglitele ning kõik punktid tuleb läbida kaardil näidatud järjekorras. Hajutust kasutatakse 2. 
ja 3. vahetuses. 
 
Viimane vahetus: 
Viimasele vahetusele stardivad korraga mõlemad võistkonnaliikmed. Kontrollpunktid peab 
läbima SI-kaart, mitte konkreetne võistleja. Osad punktid võib võtta üks võistleja, anda SI-
kaardi üle teisele võistlejale ning tema võtab ülejäänud punktid. Selliseid SI-vahetusi võib 
teha piiramatu arv kordi aga kogu raja võib võtta ka ainult üks võistleja ning teine võib sellel 
ajal puhata. 
Võistkonna finišiajaks loetakse SI-märke tegemist viimase vahetuse finišis ükskõik kumma 
võistleja poolt. Võistkonnakaaslase asukoht sellel hetkel ei ole tähtis. 
 
Teatevahetused: 
Esimesed kolm teatevahetust toimuvad väljaspool võistluskeskust Tihniku tänava 
raudteeülekäigu läheduses. Start, neljanda vahetuse lõpp ja võistluse finiš on 
võistluskeskuses. Eemaloleva teatevahetuse asukoht täpsustatakse lisainfos ning iga 
võistkond vastutab ise, et teatevahetuses oleksid õigel ajal mõlemad võistkonnaliikmed. 
 
SPORTident: 
Võistkonnal peab olema suure mälumahuga, 6. või 9. seeria SI-kaart (SI-kaardi number 
peab olema vahemikus 500’000-1’999’999). Kõik vahetused läbitakse järjest sama SI-
kaardiga. Andmed tuleb maha lugeda ainult pärast viimast vahetust. 
 
Klassid: 
MM, MN    pikem rada 
NN, MNB, MN95+, MN30- lühem rada 
 
MN95+ klassis peab võistkonna võistlejate vanuste summa olema vähemalt 95 aastat 
MN30- klassis peab võistkonna võistlejate vanuste summa olema kuni 30 (kaasa arvatud) 
aastat 
Klassis NN peavad mõlemad võistkonnaliikmed olema naissoost 
Klassides MN ja MNB peab üks võistkonnaliige olema naissoost 
Klassides MN95+ ja MN30- pole võistkonna sooline koosseis piiratud 
 
 
 



Rajad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*2. ja 3.vahetuses saab võistleja lehe, kus on peal rada ja legend, kuid ei ole kaarti (st kogu 
leht on valge). Vahetusalas on telgi all kõigi punktidega kaart ning markerid, millega 
joonistada lehele vajalikud objektid, kusjuures joonistajaks on eelmise vahetuse jooksja (st 
1.vahetuse jooksja joonistab kaardi 2.vahetuse jooksja jaoks). Raja ülesehitus on tavaline 
suundorienteerumine. 
Enda kaasavõetud kaartide kasutamine on keelatud. 
 
Kaart: 
A5 ja A4, 1:5000 ja 1:7500, h2,5m. 
Kaart tuleb võtta stendilt rinnanumbri järgi. Kõik võistlejad kasutavad rinnanumbreid, mille 
nad saavad sekretariaadist. Viimases vahetuses on võistkonna peale üks kaart. 
 
Registreerimine: 
Võistlusele on vaja registreeruda kuni esmaspäeva, 27.detsembrini IVK kaudu 
(https://osport.ee/) Registreeruda saab ainult võistkondlikult. Võistlejatele, kellel ei ole 
võistkonnakaaslast, soovitame kasutada O-foorumit 
(http://www.orienteerumine.ee/foorum/). 
 
Osavõtumaks: 
MM, MN, NN, MNB – 380 krooni / võistkond 
MN95+, MN30- – 280 krooni / võistkond 
SI-kaardi rent 40 krooni (versioon 6) 
Osavõtumaks sisaldab võistluskaarte, sauna ja sooja toitu pärast võistlust. 
Osavõtumaksud tasuda koos registeerumisega: MTÜ Spordiklubi 100 a/a 221047956653 
Swedbank. 
 
Autasustamine: 
Parimad võistkonnad igas klassis saavad auhinnad (autasustavate arv sõltub osalejate arvust 
klassis). Kõik startijad osalevad loosiauhindade loosimisel. Lisaauhinnad lähtuvalt 
võistlustulemustest. 
 
Muud: 
Võistlust korraldab MTÜ Spordiklubi 100 
Peakorraldaja: Jaan Tarmak, +372 5650 6678, jaan [ät] sk100.ee 
Rajameister: Timmo Tammemäe 

Vahetus Pikem rada 
(MM, MN) 

Lühem rada 
(NN, MNB, MN95+, 
MN30-) 

1 2 km – võistleja A 2 km – võistleja A 
2* 3 km – võistleja B 1,5 km – võistleja B 
3* 3 km – võistleja A 1,5 km – võistleja A 
4 2 km – võistleja B 2 km – võistleja B 
5 3 km – koos 3 km – koos 


