
Eesti meistrivõistlused orienteerumises 
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Tallinna Botaanikaaed 

20.august 2010 

  

Aeg ja koht: 
Reede, 20.august 2010, Tallinna Botaanikaaed 

Startide algus kell 14:00 

MN21 klasside startide algus kell 15:00 

  

Võistluskeskus: 

Võistluskeskus, stardi- ja finišiala on täpsustatud lisainfos oleval skeemil. 

Võistlusraja läbinud võistlejad peavad jääma finišialasse kuni startide lõpuni. 

                                                                                                                  

Maastik, kaart, rajad: 
Võistlusmaastikul viibimine on lubatud kuni kaks päeva enne võistluspäeva. Võistluspäeval ega ka 

päev enne seda ei ole lubatud võistlejatel liikuda võistlusalal enne võistlust ega võistluse kestel. 

Võistlusmaatikul ei ole lubatud enne võistlust kaardiga liikuda ega läbi viia treeninguid ega eelnevaid 

võistlusi. 

 

Maastik koosneb kolmest osast: 

1) Tallinna Botaanikaaed – madalaks niidetud muru, palju teid, hõre haljastus koos mõningate 

hekkidega, tiigid, mitmed keelualad ning mõned kuni 10m nõlvad. 

2) Iru raba – enamasti kuiv turbaraba, ebakorrapäraselt asetsevate poole meetri sügavuste 

turbakaevandamisaukudega. Haljastus piirab oluliselt küll nähtavust, kuid mitte joostavust. Ala 

ümbritseb kruusatee, kuid ala sees teerajad ja muud objektid puuduvad. 

3) Eelmise kahe vahel asetsev heinamaa koos mõne soise ja täiskasvanud metsatukaga. 
 

Kaardi mõõtkava 1:5000 h=2,5m, trükitud offset-meetodil, suurus A4. Kaardid on ühest servast 

lahtises kilekotis. 

  

Planeeritav võitjaaeg kõigis klassides 12-15 minutit. 

  

Start: 

MN21 võistlejad stardivad EOLi 09.08.2010.a. edetabeliseisu absoluutarvestuse pööratud järjestuses 

(edetabelijuht stardib viimasena). 

Stardiintervall kõikides võistlusklassides on 1 minut. 

 

Osavõtjad: 
Eesti 2010.aasta meistrivõistlustest võivad osa võtta: 

 1) Eesti Vabariigi kodanikud, 

 2) EOL-i klubide liikmed. 

 

Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2010.aasta litsents. Litsents peab olema ostetud 

võistluseks eelregistreerimise lõpptähtajaks. EOL-i litsentsiomanike ametlik nimekiri koos kehtiva 

klubilise kuuluvusega on aadressil http://www.orienteerumine.ee/litsents/index.php  Korraldaja on 

kohustatud kontrollima litsentsi olemasolu vastavalt juhendi tingimustele. 

 

Võistleja klubiline kuuluvus orienteerumisjooksus määratletakse kehtiva EOL-i litsentsi põhjal.  

  



Võistlusklassid ja stardimaksud: 
Klass Osavõtumaks   Klass Osavõtumaks 

N14 45 krooni   M14 45 krooni 

N16 45 krooni   M16 45 krooni 

N18 45 krooni   M18 45 krooni 

N20 65 krooni   M20 65 krooni 

N21 125 krooni   M21 125 krooni 

N35 125 krooni   M35 125 krooni 

N40 125 krooni   M40 125 krooni 

N45 125 krooni   M45 125 krooni 

N50 125 krooni   M50 125 krooni 

N55 125 krooni   M55 125 krooni 

      M60 125 krooni 

   M65 65 krooni 

  

Osavõtumaksule lisandub vajadusel SI-kaardi rent. 

  

Autasustamine: 
Võistlusklasside M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21* võitjatele omistatakse Eesti 
2010.a. meistri nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse vähemalt EOK medali 

ja diplomiga.  

 

* Kui võistlusklassides MN14, MN16, MN18, MN20, MN21, on eelregistreerimise lõpptähtajaks 

registreerunud EMV arvestuses 1-3 võistlejat/võistkonda, siis selles võistlusklassis Eesti meistrit välja 

ei selgitata, EOK poolt väljastatud Eesti MV medaleid välja ei jagata ja parimaid autasustatakse EOLi 

diplomiga. 

 

Ülejäänud võistlusklasside võitjatele omistatakse Eesti 2010.a. meistri nimetus. Nende 

võistlusklasside kolme paremat autasustatakse vähemalt EOLi medaliga. 

 

Märkesüsteem: 

Kõigis võistlusklassides elektrooniline SportIdent süsteem. 

Vajadusel võib SI-kaardi rentida korraldajatelt: 25 krooni/kaart 

Registreerimisel teatada SI-kaardi number või selle rentimissoov. 

   

Aus mäng 
Orienteerumise võistlusreeglite punkti 24.2 kohaselt on võistluse ajal teistelt võistlejatelt abi saamine 

ning teistele võistlejatele abi osutamine keelatud, välja arvatud õnnetusjuhtumi korral. 

  

EMV eraldistardiga aladel loetakse punkti 24.2 eeldatavaks rikkumiseks, kui kahe võistleja SI-märgete 

ajavahe rohkem kui pooltes rajal olnud KP-des on väiksem kui 10 sekundit. 

  
Võistlusreeglite punkti 24.2 eeldatavad rikkujad näidatakse EMV protokollis eraldi nimekirjana. 

Nimekiri algab tekstiga: 

Alljärgnevad võistlejad läbisid üle 50% KP-dest koos ühe ja sama kaasvõistlejaga vähem kui 10-

sekundilise ajavahega.  

  

Muu: 
Kõikides klassides kasutatakse rinnanumbreid. Rinnanumbrid ja SI-rendikaardid saab kätte 

mandaadist. 



Oma ülariideid on võimalik jätta võistluskeskuses vastavalt tähistatud alale, kust neid transporditakse 

finišialasse. 

  

Registreerimine: 
Kuni 16.augustini IVK kaudu https://osport.ee/ 

Registreerimisega koos tasuda osavõtumaks ja SI-kaartide renditasu: 

MTÜ Spordiklubi 100 a/a 221047956653 Swedbank. 

NB! Registreerimine jõustub alles pärast osavõtumaksu laekumist võistluse korraldajale. 

  

Lisainfo: 

info@sk100.ee ja http://sk100.ee/ 

  

Korraldajad: 

MTÜ Spordiklubi 100 

Peakorraldaja: Grete Gutmann ; tel: (+372) 5568 2152 ; e-mail: grete@sk100.ee . 

Rajameister: Timmo Tammemäe ; tel: (+372) 529 4233 ; e-mail: timmo@sk100.ee .  


