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EOLi juhatuse 11.02.2016 otsus nr 2010 

 

2018. aasta Eesti meistrivõistluste ja Eesti Orienteerumisliidu 

egiidi all toimuvate võistluste ja noortelaagrite korralduskonkursi 

väljakuulutamine. 
 

2018. aasta Eesti meistrivõistluste, 59. Jüriööjooksu, XXX Suunto Games in Estonia, 

BikeEST-i, EOL-i noortelaagri ja EOL-i suusaorienteerumise noortelaagri korraldustaotluste 

esitamise tähtaeg on 18.04.2016. Taotlused esitada eol@orienteerumine.ee. EOL teeb otsuse 

teatavaks hiljemalt 30.06.2016. 

 

EOL ootab võistluste korraldustaotlusi järgmistel tingimustel: 
1. Kõik võistlused korraldatakse vastavalt EOL-i vastava ala kehtivatele võistlusreeglitele 

ja/või Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni (IOF) vastava ala võistlusreeglitele, kui 

võistlus või osa sellest kuulub IOF-i egiidi alla. Eesti meistrivõistlused (Eesti MV) 

korraldatakse vastavalt vastava aasta Eesti MV üldjuhendile. 

2. Kõik Eesti MV võistluskaardid peavad olema trükitud vastavalt sama aasta Eesti MV 

üldjuhendile, mis sätestatakse hiljemalt võistlustele eelneva aasta detsembrikuus. Nõuded 

Jüriööjooksu, BikEST-i ja Suunto Games'i kaartidele on identsed sama aasta Eesti MV 

võistluskaartide nõuetega. 

3. EOL-i juhatus võib kehtestada sponsorluse- ja reklaamialased lisareeglid. Eesti 

meistrivõistluste ja EOL-i võistluste sponsorlus- ja reklaamialased õigused kuuluvad Eesti 

Orienteerumisliidule. EOL-i peasponsoritele on reserveeritud parimad võimalikud 

sponsorväljundid.  

1) Korraldusõiguse saanud klubi kohustub tasuta paigaldama EOL-i poolt väljastatud 

reklaamid parima nähtavusega kohtadesse vähemalt võistluskeskuses, finišis ja 

autasustamise juures vastavalt EOL-i poolt esitatud juhistele. 

2) Võistluskaartidel peavad asetsema EOL-i logo ja EOL-i peasponsorite logod 

vähemalt sama suurelt nagu korraldava klubi ja võistluse teiste sponsorite logod. 

4. Korraldusõiguse saanud klubi tagab koostöös EOL-iga võistluse meediakajastuse, mis 

sisaldab vähemalt pressiteate saatmist nii kohalikule kui üleriigilisele meediale ja 

heatasemelise foto- ja videomaterjali tootmist ja tasuta jagamist. 

5. Korraldusõiguse saanud klubi tagab võistlustel põhiklassides kokku vähemalt 20 GPS-

jälgimisseadme kasutamise. 

6. Korraldusõiguse saanud klubi esindaja osaleb EOL-i volinike ja korraldajate koolitusel 

ning tegutseb 2019. aastal sama võistlusala Eesti MV ja/või EOL-i egiidi all toimuva võistluse 

volinikuna.  

7. XXX Suunto Games in Estonia ühele päevale peab korraldaja taotlema IOF-i maailma 

edetabelivõistluse (WRE) staatust. IOF-i tasu jääb võistluse korraldaja kanda. 

8. Hiljemalt 45 päeva enne vastava võistluse toimumist sõlmivad EOL ja võistlusi korraldav 

klubi koostöölepingu, kus on välja toodud poolte õigused, vastutusalad ja kohustused. 
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Taotluses esitatavad andmed (vt korraldustaotluse näidist LISAs 1): 
1) Taotletava võistluse nimi 

2) Taotletava võistluse planeeritav läbiviimise aeg:  

3) Taotlev(ad) klubi(d) ja võistluse peakorraldaja; 

4) Koht/maastik, lisada ka lähim asula ja maastiku paiknemise skeem; 

5) Maastiku lühikirjeldus; 

6) Viimase orienteerumiskaardi nimi ja number ja/või aasta. Varasema 

orienteerumiskaardi olemasolul selle trükikvaliteedis PDF-fail;  

7) Maastiku viimane kasutus (ürituse nimetus ja aasta); 

8) Planeeritav(ad) kaardistaja(ad; 

9) Planeeritav kaardi mõõtkava ja samakõrgusjoonte lõikevahe; 

10) Planeeritav rajameister; 

11) Planeeritav kaartide ja radade inspektor; 

12) Taotluse põhjendus (lühikontseptsioon); 

13) Teised klubi poolt korraldatavad võistlused samal aastal: 

14) Kinnitus maastikasutuslubade olemasolu kohta (maaomanikud, Keskkonnaamet, 

Kaitsevägi, RMK jt); 

15) Võistlejate majutusvõimalused lähiümbruses ja võistluskeskuses pakutavat teenused; 

16) Kontaktisiku nimi, e-posti aadress ja telefoninumber. 

17) Kommentaarid. 
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Taotleda saab järgmiste võistluste korraldamist: 

 
1. Eesti MV suusaorienteerumises  

Neli võistlusala:  

1) Sprint ja sprinditeade 

2) Lühirada ja tavarada. 

Kaks võistlusala ühel nädalavahetusel ja kaks võistlusala teisel nädalavahetusel. 

Taotleda võib ka eraldi ühte või kahte võistlusala.  

EOL toetab korraldamist rahaliselt – 450 € võistlusala kohta. 

 

2. Eesti MV rattaorienteerumises ja BikeEST 2018 

 Reede või laupäev: Eesti MV/BikeEST sprint. 

 Laupäev: Eesti MV/BikeEST lühirada. 

 Pühapäev: Eesti MV/BikeEST tavarada. 

Soovituslik on taotleda võistluspäevadele IOF-i maailma edetabelivõistluse (WRE) staatust. 

EOL toetab korraldamist rahaliselt – 150 € võistlusala kohta 

 

3. Eesti MV orienteerumisjooksu lühirajal ja MN21 teatejooksudes 

 Laupäev: lühirada. 

 Pühapäev: MN21 teatejooks. 

Võistluse läbiviimise aeg: mai. 

 

4. Eesti MV orienteerumisjooksu sprindis, sprinditeates ja öisel tavarajal 

 Laupäev: päeval sprint. 

 Laupäev: õhtul öine tavarada. 

 Pühapäev: sprinditeade. 

Võistluste läbiviimise aeg: augustis ühel ja samal nädalavahetusel. 

Taotleda võib ka eraldi ühte võistlusala. 

 

5. Eesti MV orienteerumisjooksu tavarajal ning noorte- ja veteranide 

teatejooksudes 

 Laupäev: tavarada. 

 Pühapäev: noorte- ja veteranide teade + võistlus avatud klassidele. 

Võistluse läbiviimise aeg: augusti lõpp/septembri algus. 

 

6. Eesti MV orienteerumisjooksu pikal rajal  

 Laupäev: pikk rada. 

Võistlus toimub ühisstardist. 

Võistluse läbiviimise aeg: september 

 

7. 59. Jüriööjooks 

 Laupäev: öine teatevõistlus. 

Võistluse läbiviimise aeg: aprill, jüripäevale lähimal võimalikul nädalavahetusel. 

 

8. XXX Suunto Games in Estonia 2018  

 Laupäev: tavarada. 

 Pühapäev: lühendatud tavarada/MN21 klassidel lühirada.  

Võistluse läbiviimise aeg: septembri teine pool/oktoobri algus. 
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9. EOL-i noortelaager 

Läbiviimise aeg: soovitatavalt juuni-juuli.  

Päevade arv: 4-5 päeva. Treeninguid: saabumis- ja lahkumispäeval vähemalt 1, teistel 

päevadel vähemalt 2. 

Ligikaudne oodatav osalejate arv: ~100 last + 10 treenerit. 

EOL toetab korraldamist 960 euroga. 

 

10. EOL-i suusaorienteerumise noortelaager 

Läbiviimise aeg: talvine koolivaheaeg (detsember-jaanuar). 

Päevade arv: 4-5. Treeninguid: saabumis- ja lahkumispäeval vähemalt 1, teistel päevadel 

vähemalt 2. 

Ligikaudne oodatav osalejate arv: 60 – 70 last + 6-7 juhendajat. 

EOL toetab korraldamist 960 euroga. 
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LISA 1: Korraldustaotluse näidis 

 

Taotlus 

 

 

 

Eesti Orienteerumisliidule    08.01.2016 

 

 

1) Taotletava võistluse nimi: XXX Suunto Games in Estonia 2018 

2) Taotletava võistluse planeeritav läbiviimise aeg: 29.-30. september 2018 

3) Taotlev(ad) klubi(d) ja võistluse peakorraldaja: Orienteerumisklubi Werro. 

Peakorraldaja Lembit Kuusk. 

4) Koht/maastik, lisada ka lähim asula ja maastiku paiknemise skeem: Võistlus toimub 

keskusega Sõmerpalus, Võrumaal. Lähim linn Võru. 

 
5) Maastiku lühikirjeldus: 

1. maastiku tüüp: Poolavatud kultuurmaastik 

2. pinnavormid: Kuppelmaastik üksikute ooside ning nendevaheliste rabadega. 

3. läbitavus: Valdavaks metsatüübiks kuuse-segamets. Joostavus enamasti keskmine. 

6) Viimase orienteerumiskaardi nimi ja number ja/või aasta. Varasema orienteerumiskaardi 

olemasolul selle trükikvaliteedis PDF-fail: Sõmerpalu (2013019). 

7) Maastiku viimane kasutus (ürituse nimetus ja aasta): Maastik oli viimati kasutusel OK 

Werro kolmapäevakul 04.05.2011. 

8) Planeeritav(ad) kaardistaja(ad): Mati Miin 

9) Planeeritav kaardi mõõtkava ja samakõrgusjoonte lõikevahe: Kaart joonistatakse 

mõõtkavas 1:15000 ning samakõrgusjoonte lõikevahega 5 m. 1:10000 mõõtkava 

kasutatavate klasside kaart on suurendus 1:15000st. 

10) Planeeritav(ad) rajameister(ad): Mati Miin 

http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2013019
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11) Planeeritav kaartide ja radade inspektor: Kalle Mets (OK Vinni Kelluke) 

12) Taotluse põhjendus (lühikontseptsioon): Orienteerumisklubi Werro soovib korraldada 

Suunto Gamesi ülalnimetatud maastikul sellepärast, et maastikutüüp sobib sügiseseks 

võistluseks, millel on võimalik planeerida orienteerumistehniliselt väga huvitavad rajad. 

Samas arvestades Suunto Games osalejate koosseisu võimaldab maastik ka 

veteraniklassides lühemate rajapikkuste juures tehnilist rada. Vähetähtis pole suurlinna 

Võru lähedus planeeritavale võistlusmaastikule ning Sõmerpalus pakutavad 

majutusvõimalused, mis võimaldab arvestades välisvõistlejate osalemist edukalt 

planeerida. Samuti paikneb võistluskeskus hästi ligipääsetavas kohas. 

13) Teised klubi poolt korraldatavad võistlused samal aastal: Werro öine sprint 21.04. ja 

kolmapäevak 06.09.2017. 

14) Kinnitus maastikasutuslubade olemasolu kohta (maaomanikud, Keskkonnaamet, 

Kaitsevägi, RMK jt): olemas kirjalik leping maaomanikega maastiku kasutamise 

lubamise kohta; Keskkonnaamet jt ametkonnad piiranguid ei sea. 

15) Võistlejate majutusvõimalused lähiümbruses ja võistluskeskuses pakutavat teenused: 

võistluskeskuses majutus 50 inimesele, 5 km kaugusel majutuskohad 200 inimesele. 

Võistluskeskuses LED-ekraan, pesemine, tualetid, puhvet, varjualune, spordikaupade 

müük. 

16) Kontaktisiku nimi, e-posti aadress ja telefoninumber: Lembit Kuusk, lemps@okwerro.ee, 

521 3555 

17) Kommentaarid: Võistlus on osaks OK Werro 50. aastapäeva tähistamise üritustest. 

mailto:lemps@okwerro.ee

