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REEGLID JA 
JUHENDID

• Võistluse juhend

EOL Võistlusreeglid

• https://orienteering.sport/orienteering/internal/event-
organising/

IOF reeglid ja materjalid

https://orienteering.sport/orienteering/internal/event-organising/


AASTA VAREM...
võistluse info klubivõistlustele sügisel

registreerimine avatud



MILLIST 
AJAVÕTU 
TARKVARA 
KASUTADA

SIME

200 osavõtjat

1 arvuti

Saab ka tulemusi jooksvalt 
avaldada

Race/Relaymanager

200+ osavõtjat

Mitme päevane

Kommentaator

Online tulemused (rajalt)

Sekretariaat

Loosimine, hajutused jms

500+ osaleja korral 2 
mahalugemist

Või mõni muu



EELNEVATEL 
KUUDEL JA 
NÄDALATEL

radade planeerimisel juba mõelda kas online KPd kasutada ja kui palju ning mis 
klassides

areen - kommentaator, it, sekretariaat paigutus

levi ja interneti olemasolu (erinevad operaatorid)

nädal varem üle vaadata vajalik riistavara, tarakvara uuendada

võistluse andmed sisestada ja rajad

Si jaamad kontrollida ja programmeerida ja kontrollida

loosimine ja avaldamine (järgmisel päeval..)

Test võistluse läbiviimine

• SG 2019 näide



VÕISTLUSE AJA PLANEERIMINE

Võistluse kestvus

 Stardi planeerimine: 1h 350 startijat, 2 starti (6-7min finišis ühe 
arvutiga)

 Piisavalt radu, klasside radadele jagunemine läbi mõelda

Autasustamine

 eelnevad ettavalmistused varem tehtud

 N+M korraga välja kutsuda

 "aeglased" klassid varem metsa



KONTROLLI

Korrektne kellaaeg (time.is)

SI jaamade kontroll

Test jooksjad





VÕISTLUSE KORRALDAMINE ON LIHTNE



OLEVIK? TULEVIK?

Jooksvate tulemuste avaldamine:

 paberil &| veebis &| ekraani(de)l

Miks peaks stardis SI kaarti kontrollima?

Osport.ee

 Maksed

 Kaardimaksed?



SPORTIDET ACTIVE CARD (SIAC)

Patarei teema

 Tööaeg 150h, umbes

 Vahetatakse Saksamaal

 Patarei 2.8V...3V

 Kontrollida saab - SIConfig, BSF8 jaama (Patarei kontroll funktsiooniga), SIAC test 
äpp

 http://www.tak-soft.com/sportident/siac/

SI juhendid korraldajatele ja kasutajatele:

 https://www.sportident.com/support/documents.html

http://www.tak-soft.com/sportident/siac/
https://www.sportident.com/support/documents.html


Kui on soov saada päris koolitus, siis..

tulge õpipoisiks



SAADETUD 
KÜSIMUSED

(MV) Mind isiklikult huvitab see nipp, kuidas saab näit baltikaid korraldades 
exeli tabelis olevast võistlejate nimekirjast tõsta teatevõistkonnad mõne 
hiireklikiga ospordi keskkonda (mina veetsin 2016.a tunde lõunanaabrite 
nimesid ükshaaval kopides sisestades!).

(MZ) Raadiopunktid ja nende korrektne kasutamine on kindlasti vajalik, hetkel 
pole ammu olnud võistlust, kus kõik raadiopunktid korrektselt töötaksid.

(MZ) Teiseks võiks rääkida erisustest, mis tulenevad kui kasutada SI AIR pulki 
võrreldes tavalist SI-d kasutavast võistlusest. Nt mina jätsin ju SIAC süsteemist 
tulenevalt komakohad nullimata ja seetõttu ei märganud ühes klassist tulemuse 
jagamist. Kuigi ma ise ei ole ammu XDreamil käinud, siis seal on pidevalt 
probleeme SIAC süsteemiga (või õigemini selle ebatäpse kasutamisega).

(MZ) Võibolla mainida ka võimalusi, mida me hetkel Tarmo olemasolevate 
vahenditega teha saame: SRR jaamad finishisse, et spiiker saaks tulemused 
kohe kui võistleja ületab finishi joone; kaamera teatevõistluste jaoks, stardis 
nutitelefoni kasutamine; tulemuste kuvamine telekasse ja mitte enam paberile. 
Need on osad "vidinad", mida ise kasutanud olen, võibolla on neid veel. 



KÜSIMUSED


