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Koolitajad

Praktik – Nikolai Järveoja ehk Kolla

►JWOC, WUOC, Euromeeting jne jne jne jne

Teoreetik – Tarmo Klaar

►EOC, WCup x3, WUOC x2, CISM, JWOC, WRE 

*N, Rogain EM, Rogain MM, EMV *N

►IOF FootO adviser

►IOF HL EA clinic 2009 Oslos

►Lars Forsberg, Ola Kåberg, Bernt O. Myrvold, 

Leho Haldna, Sixten Sild, Jørn Sundby, Ola Jodahl
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Ajakava

Reede 19:00-22+
►Reeglid, voliniku töö (Tarmo)

►Peakorraldaja tegevused (Kolla)

►Paus 15min

►Korduvad vead (Tarmo)

►Võistluskeskuse planeerimine (Tarmo)

►Võistluse eelarve koostamine (Kolla)

►Diskussioon

2.päev (Tarmo) 9:30-12:30
►Online punktide kasutamine

►Võistluse jälgitavamaks muutmine

►11:30 Praktiline ülesanne ja arutelu
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REEGLID JA AJAKAVA
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EOL - Volinik
Kes ja miks on EOL volinik?

Volinik -> Nõustaja 

►IOF Adviser
EOL-i voliniku ülesandeks on tagada võistluse 
käesolevate reeglite ja võistlusjuhendi 
täitmine ning sportliku õigluse ülimuslikkus 
ning aidata vältida vigu.

EOL-i volinik on EOL-i ametlikuks esindajaks 
ning allub ainult EOL-i juhatusele.

EOL-i volinik töötab tihedas koostöös
korraldajaga ja peab saama korraldajalt oma 
tööks vajaliku info. Kogu võistlejaile antav 
ametlik teave peab olema heaks kiidetud EOL-i 
voliniku poolt.
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30.7 EOL-i volinik koostöös 

võistluse inspektoriga peab:

kiitma heaks võistluskeskuse asukoha ja kasutatavad maastikuosad 

kontrollima maastikukasutuse lubade olemasolu 

kontrollima võistluse üldkorraldust ning hindama võistluse ajakava sobivust 

kiitma heaks võistluskeskuse, stardi-, finiši- ja teatevahetuspaiga korralduse 

ja kujunduse 

hindama ajavõtu- ja tulemuste väljastuse süsteemide töökindlust ja 

usaldusväärsust 

hindama korraldaja suhtlemist ajakirjandusega ja võistlusel viibivate 

ajakirjanike töötingimusi 

kontrollima kaardi vastavust IOFi normidele 

kiitma heaks rajad pärast nende kvaliteedi kontrollimist, kaasa arvatud 

raskusaste, kontrollpunktide asukohad ja sisustuse, juhuslikkuse osa ja 

kaardi korrektsuse 

kontrollima kõiki hajutusmeetodeid ja rajakombinatsioone 

kontrollima radade trükki võistluskaartidel ja väljastatavaid legende
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“Tööriistad”

Reeglid
►EOL Võistlusreeglid

►Võistluse juhend 

► I*SOM

►Materjalid, juhendid

IOF materjalid
• WRE guides

• Principles for course planning

• Leibnitz Convention

• IOF resolution on good environmental practice

• Approved punching systems

• Competition Formats

Muud abimaterjalid
► IT juhendid

Kogemused
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Ajakava

Voliniku reeglite järgsed tegevused

►Maastiku/võistluskeskuse kinnitamine

►Juhendi, Kutse, Teabe kinnitamine

►Ajakava ülevaatamine

►Loosimise kontroll

►Võistlusel viibimine (p 30.8)
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Voliniku abiline

Excel – O-Nõustaja abiline 2010

Aruandluseks?
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Loosimine

Radade ühildamine 

►Start-esimene KP

Klasside järjekord, stardiajad

Reeglid

►Klubiline järgnevus

►Määratud stardiaeg

Maksimaalne arv minutis

►1 finiši korral max 6 inimest minutis

Optimaalne stardiaeg

19.11.2010/20.11.2010 10



IT

Kes?

Läbi proovitud/testitud riist- ja tarkvara
►Programmide viimased versioonid

►Juhendid

►Arvutivõrk

Interneti ühendus
►Levi

►Varuühendus?

Elekter
►Võimsus

►Varuelekter?

Võistluse täpne AEG
►SI jaamade kellad

►Stardikellad
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Rada

Raja metsa viijate arv

Rajameistrite ajakava

Läbijooksjad

Online punktide paigaldaja(d)

Varu SI jaamad
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PEAKORRALDAJA 

TEGEVUSED

Kolla
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KORDUVAD VEAD

Tarmo
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Info, kättesaadavus

Juhendite ja info avaldamine viibib

►Kutse 2 kuud

►Juhend 3 kuud

Ei sisalda vajalikku infot’

Asukoha plaanid, tähistuse kirjeldus

►Kaardid (delfi, google, bing, EOL vms)

►Selge tähistus
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Keelualad

• Ei ole koduleheküljel ega EOLis ära näidatud

►P 12.4

►Seotud kaardistusega

►Vaja ära näidata kaardistuse kood

►http://www.orienteerumine.ee/kalender/keelualad
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KP Sisustus

P17:

Tähis tuleb paigutada 

kaardil märgitud 

objektile vastavalt 

kontrollpunkti 

kirjeldusele. Tähis 

peab olema võistlejale 

nähtav hetkel, kui ta 

näeb kirjeldatud kohta.
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KP

Piisav arv märkevahendeid

Tähised peidetud

Objekti sobivus, ligipääsetavus, risu

19.11.2010/20.11.2010 18



AEG

Võistluse aeg

►SI jaamad

►Stardi kellad

►Eelstardi aeg

►Finišiseadmed

ÜKS kell

Arvutite aja probleemid

GPS
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jne

Ajakirjanduse teavitamine

►Nii kiiresti kui võimalik

►Kes?

►Vaja oleks ikkagi kordineeritud tegevust

Ajavõtt ja IT läbimõtlemata
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VÕISTLUSKESKUSE 

PLANEERIMINE

Tarmo
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The Leibnitz Convention

increase the visibility of our sport by organising our events 
closer to where people are

make our event centres more attractive by giving increased 
attention to the design and quality of installations

improve the event centre atmosphere, and the excitement, by 
having both start and finish at the centre

increase television and other media coverage by ensuring that our 
events provide more and better opportunities for producing thrilling 
sports programmes

improve media service by better catering for the needs of media 
representatives (in terms of communication facilities, access to 
runners at start/finish and in the forest, continuous intermediate time 
information, food and beverages, etc)

pay more attention to promoting our sponsors and external 
partners in connection with our IOF events
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Võistluskeskus?

Kompaktne, läbimõeldud

Mõeldud osalejatele

Nähtav vaatajatele

Kommentaatori töötingimused

Reklaamid
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Võistluskeskuse planeerimine

Finiši ala ja koridor

Kommentaator

Viimane KP

Vaate KP

IT asukoht

Publik

Sekretariaat, Info

Tablood, tulemused

Helivõimendus

Elekter

Parkimine

•Pjedestaal

•Lipud

•Reklaamid

•Klubitelgid

•Toitlustus

•Meditsiin

•Viidad

•WC

•Pesemine, riietumine
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Planeerimine

Tuleks planeerida juba maastiku 
kinnitamisel

Ligipääsetavus

Koostöös pearajameistriga viimase KP ja 
vaateKP võimalikud asukohad ENNE
radade planeerimist.

Visand kooskõlastada seotud 
toimkondadega

Võistluskeskuse (detailne) plaan
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Finiš

Viimane KP (metsast väljas)

Piisavalt ruumi ja lai koridor (3m)

Toetajate bannerid

Nähtav kommentaatorile

Nähtav publikule

VIP, Press
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WUOC 2010 plaan
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Tavapärane keskus
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Võistluskeskus
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Võistluskeskus – FIN5
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Finiš
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WUOC 2010
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IT, ajavõtt

IT ja ajavõtu spetsiifika

►Kiirega ajavõtu korral peab numbri sisestaja 

nägema numbrit vabalt vähemalt 20m ette

Vihma/tolmu kaitse

Elekter! Varuelekter

Kaabeldused
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Kommentaator

Peab nägema ette, kaugemale kui 
pealtvaatajad

►Viimane KP

►Vaate KP / Läbijooks

►Inimestest kõrgemal (1+ m)

Ruumi arvutiekraanidele, protokollidele.

Mikrofonid

►Peamikrofon, intervjuu mikrofon

abilised
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CISM 2009
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WUOC 2010
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Meedia ja Autasustamine

Toetajate esitlemine

“Taust”

Valgustus 

►päike ei tohiks olla tagant
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SG 2010 

Minu näide
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SG 2010

Tegelik:
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VÕISTLUSE EELARVE

Kolla
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Eelarve

Võistluse eelarve koostamine

Praktiline ülesanne
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ONLINE PUNKTIDE 

KASUTAMINE
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Online -KP

3 erinevat tehnilist lahendust

►ROTA (mobiil)

►Kaabel (kuni 500m)

►Lähimaa saatja (kuni 30m)
Lähi (kuni 30m)

Kesk (30..500m)

Kaug (500m ja 
kaugemal)
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Pikk kaabel, lühimaa saatja

Kaabel maks 1,2km. Olemas 600m ja 

120m kaabel. USB sisend.

Kaabel ei tohiks takistada 

jooksjaid/pealtvaatajaid

SI-SRR jaamad

►Kuni 30m

►Soblikud vaate-, finiši KP jaoks

►Olemas 2tk.
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ROTA

Üle mobiilivõrgu (GPRS, EDGE, 2G)

Andmed edastatakse 20sek 
intervalliga

Lisandub viide andmete 
allalaadimisel

Võimalik ühendada kuni 2 SI jaama 
(kaabliga)

Interneti ühendus võistluskeskuses

Akud kestavad ~30h ehk 3 päeva
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Raadio KP asukohad

Eelhoiatus – vahetult enne võistleja 

nähtavaks tulemist

Info rajalt – piisavalt

►Peale olulist raja lõiku (pikk etapp, tehniline 

osa, liblikas)

►Olulistest kohtadest 

12-13km rajalt minimaalselt 3 kohast

►~4km, ~8km, 11.5km (eelhoiatus)
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Raadio KP asukohad
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SG2010 näide
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SG 2010 M21E rada
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Info rajameistrile

Võistluskeskuse plaan (visand)

Klassid juhendist, prognoositav osalejate arv 
klassiti

Radade ajalised pikkused, tehniline tase ja joogi 
kohtade arv

Kaardi mõõtkava (klassiti)

Soovid:
►Raadio punktid järgmistel klassidel ja mitu tükki

►Eelhoiatus?

►Vaate-KP või läbijooks

►Sobilikud raadio KP asukohad
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Võistluse jälgitavus

Internetis

►Jooksvad tulemused

►Kommentaatori heli

►Kommentaarid

►Videopilt finišist

►GPS jälgimine 

►(web)TV
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online
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Tarkvara

Infot:

http://www.tak-

soft.com/teenused/rota/index.php
http://www.tak-soft.com/teenused/rota/OrienteerumineOnline.pdf

Tarkvara:

►RaceManager, RelayManager

►Online Manager
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PRAKTILINE ÜLESANNE
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Võistluskeskus ja lähteülesanne 

rajameistrile

Planeerida siia Holstre keskusesse EMV 

tavaraja võistluskeskus. 

►Skeemi visandamine

Kirjutada lähteülesanne rajameistrile

►Finiši paiknemine

►Jälgitavus

►Rajad, klassid (osalejate arv klassiti jms)
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Tugijaamad
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Holstre suusarajad
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PRAKTILINE TÖÖ
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Arutelu

Vaatame tehtud töid
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LÕPP
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