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2021. ja 2022. aasta Eesti meistrivõistluste
ja Eesti Orienteerumisliidu egiidi all toimuvate
võistluste ning noortelaagrite korralduskonkursi
väljakuulutamine
Eesti Orienteerumisliit (EOL) ootab korraldustaotlusi 2021. ja 2022. aasta Eesti meistrivõistluste
(MV), Jüriööjooksu, Suunto Games in Estonia, BikeEST-i, EOL-i noortelaagri ja EOL-i
suusaorienteerumise noortelaagri läbiviimiseks.
Korraldustaotluste esitamise tähtaeg on 31.05.2020. EOL teeb otsuse teatavaks hiljemalt
20.06.2020.
Korraldamise soov koos nõutud lisainfoga palume esitada taotlusvormil, mis on leitav lingil
http://www.orienteerumine.ee/eol/dok/index.php ja saata e-post aadressile
eol@orienteerumine.ee
Leping korraldajaga sõlmitakse hiljemalt kuus kuud enne võistluse toimumist.
Juhul kui mõned kutses nimetatud võistlused 2020. aastal ära jäävad, siis eelistatakse nende
korraldustaotlusi 2021. aasta konkursil.

Korraldatavad võistlused ja noortelaagrid
Konkursile on oodatud korraldustaotlused järgmiste tegevuste ettevalmistamiseks ja
läbiviimiseks:
1. Eesti MV suusaorienteerumises
Võistluste programm:

-

sprint ja sprinditeade
lühirada ja tavarada

Toimumise aeg:

Kaks võistlusala ühel nädalavahetusel ja kaks võistlusala teisel
nädalavahetusel.

Lisavõimalused:

Taotleda võib ka eraldi ühte või kahte võistlusala.
Soovituslik on taotleda võistluspäevadele IOF-i maailma
edetabelivõistluse (WRE) staatust.

2. Eesti MV rattaorienteerumises ja BikeEST
Võistluste programm:

-

Eesti MV/BikeEST sprint
Eesti MV/BikeEST lühirada
Eesti MV/BikeEST tavarada

Toimumise aeg:

Võistlusprogramm viiakse läbi ühe nädalavahetuse jooksul:
reedel või laupäeval: sprint
laupäeval: lühirada
pühapäeval: tavarada

Lisavõimalused:

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

3. Eesti MV orienteerumisjooksus
Võistluste programm:

Toimumise aeg:
Lisavõimalused:

-

lühirada
MN21 teatejooks
sprint
sprinditeade
öine tavarada
tavarada
noorte teade
veteranide teade
pikk rada

Korraldaja ettepanekul
Võimalus on esitada taotlus valitud ala või alade läbiviimiseks,
kusjuures nii toimumise aja kui ka osavõtutasu ettepaneku teeb
korraldustaotluse esitaja (va klassides MN 8-20, kus osavõtutasu
määrab EOL juhatus). Võistluse läbiviimine võib olla seotud
mõne klubi poolt väljatöötatud ürituse või võistlusformaadiga.
Korraldaja võib lisada avatud või harrastajate klasse, kus Eesti
meistritiitlit ei jagata.

4. Jüriööjooksu korraldamine
Võistluste programm:
Toimumise aeg:

- öine teatevõistlus
aprill, jüripäevale lähimal võimalikul nädalavahetusel

5. Suunto Games in Estonia korraldamine
Võistluste programm:

-

tavarada

Toimumise aeg:

lühendatud tavarada / MN21 klasside lühirada

septembris või oktoobris

___________________________________________________________________________
6. EOL-i suvine 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 -130 last + 10 treenerit-juhendajat.

7. EOL-i suusaorienteerumise noortelaager
Läbiviimise aeg: detsember-märts, vastavalt lumeoludele.
Päevade arv: 4-5.
Treeninguid: saabumis- ja lahkumispäeval vähemalt 1, teistel päevadel vähemalt 2.
Ligikaudne oodatav osalejate arv: 60 – 70 last + 6-7 treenerit-juhendajat.

EOL-i poolne toetus tegevuste elluviimisel
Korralduslik tugi
EOL on valmis kaasa aitama võistluste ettevalmistamisele ja läbiviimisele pakkudes omalt poolt
lisatuge erinevate tegevuste elluviimisel. Täpsem tööplaan koostatakse läbirääkimistes võistlust
korraldava klubi ja peakorraldajaga.
Mh saab EOL panustada järgmistes tegevustes:

-

osalemine 1-2 kohtumisel võistluste toetajate ja kohaliku omavalitsusega
info jagamine erinevate teenuste kohta (nn teenuste infopank: nt kaardistajad,
rajameistrid, ajavõtt jm)
peakorraldaja nõustamine (mentorlus)
nõustamine maastike valikul (sh klubi tegutsemispiirkonnast kaugemal)
nõustamine võistluste kaaskorraldaja leidmiseks

-

võistluste üldjuhendi koostamine
võistluste žürii koosseisu moodustamine
EOL voliniku määramine ja tema kohustuste kirjeldamine

-

-

vajadusel dopingukontrolliga seotud kulude katmine

-

EOL veebi kaudu vajaliku info edastamine

-

Eesti MV medalid ja diplomid sportlastele
poodiumi tagasein
EOL lipp võistluskeskuses heiskamiseks
materjalide kujundus: infomaterjal, stardinumber, kaardiraam, tänukirjad

Rahaline toetus
Suusaorienteerumise ja rattaorienteerumise meistrivõistluste ning noortelaagrite läbiviimiseks on
kavandatud EOL-i rahaline toetus järgnevalt:
-

suusaorienteerumise meistrivõistlused: summas 320 eurot võistlusala kohta
rattaorienteerumise meistrivõistlused: summas 150 eurot võistlusala kohta
EOL noortelaagri korraldamine: 200 eurot ühe laagripäeva kohta
EOL suusaorienteerumise noortelaagri korraldamine: 200 eurot ühe laagripäeva kohta

Korralduskonkursi üldtingimused:
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 kooskõlas vastava aasta Eesti MV üldjuhendile
(https://www.orienteerumine.ee/eol/dok/index.php).
2. Kõik Eesti MV võistluskaardid peavad olema trükitud vastavalt sama aasta Eesti MV
üldjuhendile, mis kinnitatakse hiljemalt võistlustele eelneva aasta detsembrikuus. Nõuded
Jüriööjooksu, BikEST-i ja Suunto Games'i kaartidele on identsed sama aasta Eesti MV
võistluskaartide nõuetega.
3. Võistluste läbiviimiseks vajaliku kaardi valmistamisel võib valida maastikke sõltumata
sellest, millises mahus, millal ja kelle poolt on neid varasemalt kaardistatud. Heaks
tavaks on maastiku uuesti kaardistamisel teavitada maastiku eelmist kaardistajat või
kaardi omanikku.
4. Eesti MV ja EOLi võistluste osavõtutasud võistlusklassides MN8-20 kehtestab EOLi
juhatus Eesti MV üldjuhendis või EOLi võistluste juhendis. Võistlusklasside MN21+
osavõtutasude suuruse kohta teeb ettepaneku võistlust taotlev klubi esitatavas taotluses.
5. EOL-i juhatus võib kehtestada sponsorluse- ja reklaamialased lisareeglid. Eesti MV ja
EOL-i võistluste sponsorlus- ja reklaamialased õigused kuuluvad Eesti
Orienteerumisliidule. EOL-i peasponsoritele on reserveeritud parimad võimalikud
sponsorväljundid.

6.

7.
8.

9.

a. 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.
b. Võistluskaartidel peavad asetsema EOL-i logo ja EOL-i peasponsorite logod
vähemalt sama suurelt nagu korraldava klubi ja võistluse teiste sponsorite logod.
Korraldusõiguse saanud klubi tagab koostöös EOL-iga võistluse meediakajastuse, mis
sisaldab vähemalt kahe pressiteate saatmist (eelinfo, tulemused) nii kohalikule kui
üleriigilisele meediale ja heatasemelise foto- ja videomaterjali tootmist ja tasuta jagamist.
Korraldusõiguse saanud klubi tagab võistlustel põhiklassides kokku vähemalt 16 GPSjälgimisseadme kasutamise.
Korraldusõiguse saanud klubi esindaja osaleb EOL-i volinike ja korraldajate koolitusel
ning tegutseb 2022. aastal (või vastavalt 2023. aastal) sama võistlusala Eesti MV ja/või
EOL-i egiidi all toimuva võistluse volinikuna.
Suunto Games in Estonia ühele päevale peab korraldaja taotlema IOF-i maailma
edetabelivõistluse (WRE) staatust, mille IOF-i tasu jääb võistluse korraldaja kanda.

