
EOLi püsirajatoetus 2020 
 

 

EESMÄRK 

Pakkuda orienteerumisnädalal, 13 - 19. mail 2020 looduses liikujaile orienteerumise harrastamise 

võimalust. Püstitame selleks üle Eesti orienteerumise püsiradu. 

 

TOETUS 

EOL toetab liikmesklubisid, kes püstitavad nimetatud ajal orienteerumise püsiradasid. Toetuse täpne 

suurus selgub pärast taotluste laekumist ning on suurusjärgus 100 eurot klubi kohta. 

 

TOETUSE TAOTLEMINE 

EOL liikmesklubid saavad toetust taotleda kuni 28. aprillini 2020, saates vastavasisulise e-kirja aadressile: 

mait.tonisson@outlook.com 

Üks klubi saab toetust taotleda vaid üks kord ühele püsirajale. 

 

NÕUDED PÜSIRAJALE 

Toetusele kvalifitseerub püsirada, mis vastab järgmistele tingimustele: 

• Püsirada on kantud EOLi kalendrisse. (Püsiradadele ei kohaldata EOLi kalenderplaani tasu). 

• Püsiraja kohta on vormistatud Facebooki üritus. 

• Püsirada on orienteerujaile avatud vähemalt ajavahemikul 13. - 19. mai 2020 

• Püsirada koosneb vähemalt 15 kontrollpunktist 

• Püsirajal saab osaleda netist väljaprinditava PDF-formaadis A4 või väiksemas mõõdus kaardiga. 

• Püsirajal saab osaleda ka MOBO-äpiga. MOBO-raja ülesseadmise juhend on Lisas 1. 

• Püsiraja kaardil on EOP toetajate logod: 

o Metsä Forest 

o Baseilo 

o Skizze 

o Corny 

Vajalikud logod teeb EOL allalaaditavaks 

 

TOETUSE VÄLJAMAKSMINE 

Klubi poolt EOL-ile esitatava arve alusel pärast 19. maid. 
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TÄHTAJAD 

Kuni 28. aprill: Taotluse esitamine EOL-ile aadressile: mait.tonisson@outlook.com 

Kuni 01. mai: saata MOBO-raja QR-koodide tellimus Tarmo Klaarile: tarmo@tak-soft.com 

Kuni 07. mai: saata MOBO-raja kaardifail Tarmo Klaarile: tarmo@tak-soft.com 

Alates hiljemalt 13. maist: Facebooki üritus avalikustatud, punktid metsas ja PDF-formaadis kaardifail 

Internetist allalaetav. 
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Lisa 1. MOBO-raja valmistamine 
 

MOBO 

Kõige rohkem teavet MOBO-raja kohta saab kodulehelt: mobo.osport.ee. 

MOBO-rada on valikorienteerumise rada. 

MOBO-raja läbimisel on kaart nutiseadmes ja punktiläbimise registreerimine toimub nutiseadmega 

punktis olevat QR-koodi pildistades. 

Igal MOBO-rajal on oma nimi, mille järgi saab seda nimekirjast üles leida. Nimi võiks olla näiteks kujul: 

„TON Männiku o-nädal 2020“ 

 

QR-KOODID 

QR-koodid valmistab ja saadab pildifailina klubidele Tarmo Klaar. QR-koode tellides edastage 

kontrollpunktide arv ja numbrivahemik (näiteks 31…46). Ka stardipaiga tarbeks saate QR-koodi. 

Trükkige QR-koodid välja küljepikkusega 3 – 6 cm, lamineerige ja sättige kontrollpunkti tähise juurde või 

külge. Soovitav on lisada QR-koodi sildile ka kontrollpunkti tunnusnumber. Võite lisada ka muid tekste ja 

logosid. Tekstide ja logode kaugus QR-koodist peab olema vähemalt 1 cm. Kenasti kujundatud QR-koodi 

silt võib olla ka kontrollpunkti tähiseks. 

 

RAJAFAIL 

MOBO-rajafailiks on kuni 200dpi resolutsiooniga png-formaadis pildifail. Kujunda kaart sedasi, et pikima 

külje pikkus ei oleks suurem kui 2000pix. A4 kaardilehe puhul on sobivaks resolutsiooniks umbes 180dpi. 

MOBO-rajafailis muutke paremaks loetavuseks kontrollpunktirõnga joone jämedus 0,6 – 0,75 mm. 

Seadistage kontrollpunktirõnga violetne värv 85% läbipaistvaks 

Lisage rajafailile MOBO-logo. 

 

TEAVE MOBO-RAJA KOHTA 

Hiljemalt koos kaardifailiga saatke raja kohta ka järgmine teave: 

• Raja nimi 

• Asukoht 

• Kontrollpunktide arv 

• Raja omanik / Klubi nimi 

• Rajameistri nimi 

• Klubi koduleht 

• Raja kirjeldus (siia kindlasti kriisiajal liikumise nõuded) 

• Stardipaiga koordinaadid WGS 84 formaadis. Näiteks: 59.08564,25.946968 

• Raja omaniku e-mail 

• Raja avamise kuupäev 

• Raja sulgemise kuupäev  



Lisa 2. Muud soovitused 
 

Planeeri stardipaik nii, et selle lähedusse on võimalik jätta auto. 

Tähista ka stardipaik kontrollpunkti- ja MOBO-tähisega. 

Ära paiguta kontrollpunkte kohtadesse, kus need võivad häirida maavaldajat. 


