
TÄIENDAV VÕISTLUSINFO

START

Kaugus startidesse:
18.05. Tavarada. Start 1 ja Start 2- 600 m võistluskeskusest, stardid on lähestikku.

19.05. Teade ja lühirada. Teatejooksu ühisstardid võistluskeskuses, start 2 ja 3 - 250 m võistluskeskusest,
stardid on lähestikku.
Tee starti on tähistatud puna-valgete lipukestega ja/või kileribadega.
Eelstart 3 minutit, lahtised lisalegendid eelstardis (vt .RAJAD allpool)

Starti jäetud riided tuuakse võistluskeskusse.

Teatejooksu stardiajad:
10.00 – M21E, M20 E, W21E, W16E
10.10 – W20E, M16E

KAART JA MAASTIK

Kaart:
Kuura, Nr 2013006 www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2013006
Kaardistaja: Kalle Kalm, sügis 2012, parandused kevad 2013 Markus Puuusepp.

Maastik: Haanja kõrgustiku lõunanõlv, absoluutsete kõrguste vahed 215m kaardi põhjaosas kuni 175 m
ü.m.p. kaardi lõunaosas. Maksimaalne kõrguste vahe nõlval 20 m. Keskmise suurusega ja väikesed künkad
ja lohud vahelduvad erineva suuruse ja kujuga soodega. Suuremad sood on sageli üsna kuivad, ehkki esineb
pisikesi ja väga märgi soid. Ületamatud sood, tiigid ja veekogud on kaardil ümbritsetud musta
pidevjoonega. Olulised ületuskohad on kaardil violetse pealetrükiga. Tipukese leppemärgiga kõrgendikud
tähistavad sageli kõrgeimat kohta tipul, mitte selgelt eristuvat tipukest.
Pinnavormid ja maastiku läbitavus on väga vahelduvad. Domineerib kuuse-männimets. Joostavus
varieeruv, enamasti keskmisest heani ning kohati, maastiku lõunaosas, väga hea. Erineva vanuse ja
joostavusega raiesmikke leidub kogu maastiku ulatuses. “Valges” metsas kaardil esineb kaardistamata
tihedamaid piirkondi. Paljud tumerohelisega kujutatud alad on hilise kevade tõttu üsna hea nähtavusega.
Teede ja radade võrk on üldiselt üsna hõre, mõnes maastikuosas moodustavad sihid ja metsaväljaveoteed
tiheda joonorientiiride võrgu. Teerajad ja sihid on sageli kinni kasvanud. Metsa-alad moodustavad ca 80%
maastikust.

KAARDID

Mõõtkavad:
18.05. Tavarada
1:15 000 klassides MW16E, MW18E, MW20E, MW21E ja M35, M16, M18, M21, W21
1:10 000 ülejäänud klassides

19.05. Teade, lühirada
1:10 000 kõigis klassides
H 5 meetrit. Kaardi suurus A4.

Kaardid on valmistatud laserprinteriga Printcenteris. Kaardid on kilekottides.



Kõik kaardid tuleb pärast finišeerimist jätta koondise või klubi nimega kilekotti. Kaardid saab mõlemal
päeval kätte pärast viimast starti.

Kaardil kasutatud erisümbolid:
piknikukoht
prügihunnik, puitkonstruktsioon
suur puu, väike puudegrupp
väike puu, põõsas

KEELU- JA OHUALAD

Kõik liikumiseks keelatud haritud maad ja aiad on kaardil keelava violetse ületrükiga, kuid ei ole tähistatud
maastikul. Võistleja vastutab ise sellistest kohtadest hoidumise eest!
NB! Haritud põldude servades on lubatud joosta.

Kaardi lõunaservaks olev suur maantee on jooksmiseks keelatud. Piki seda võib joosta selle laial teepeenral.
See tee on näha treeningkaardi lõunaservas.

Maastikku läbivad maanteed on liiklusele avatud, kuid kiirus on piiratud kuni 30 km/h ja autojuhte on
võistlejatest hoiatatud. Võistlejad peavad maanteede ületamisel ja piki neid joostes olema väga
tähelepanelikud!
Pideva musta joonega ümbritsetud veekogud on keskmisele orienteerujale ületamatud ja võistlejatel
soovitatakse vältida nende ületamist (vt ka Kaart ja Maastik).

RAJAD

Radade pikkused
Kõigi klasside radade pikkused on esitatud stardiprotokollides.

Legendid
Kaardil on KP-rõngaste juurde trükitud üksnes punktide  järjekorranumbrid. Legendid on trükitud kaardi
serva. Lahtised legendid on saadaval klassidele, mis stardivad 1. päeval stardist1 ja teisel päeval stardist 2.
Legendid saab kätte 2 min enne starti.

Jootmine
18.05. Tavarada. Jootmiskohad asuvad väljaspool kontrollpunkte ja nende asukohad on trükitud kaardile.
Enamikul radadest on joogipunkt ca 2/3 peal kogu rajast. Klassis M21E on joogipunktid umbes 5/6,5/12,5
kilomeetril. Hajutuse tõttu on vahemaa joogipunktini klassis M21 erinevatel variantidel!
19.05. Teade ja lühirada. Joogipunkt on teates esimeses vaatepunktis, mis on umbes ½-l rajast. Lühirajal
joogipunkte ei ole.

Mõlemal päeval on jootmine finišis. Joogipunktides ja finishis pakutakse ainult vett.

Tavarajal on 1 on-line KP ja üks eelhoiatus-KP. Teatejooksus on on kõigis klassides vähemalt üks
vaatepunkt ja enamikul ka eelhoiatus.



NB! M21E ja W21E tavarajad on hajutusega. Kaardid ja legendid on märgistatud võistleja numbriga.
Klassis M21E on kaardivahetus. Esimese ringi viimasest KP-st viib tähistus teise ringi K-punkt. Üks
joogipunktidest asub kaardivahetuses.

NB! Klassides MW10 ja MW12 on esimesel päeval tähistatud lõik kahe KP vahel läbi tehniliselt
keerulise ja füüsiliselt raske rajalõigu. Tähistuseks on mööda maad jooksev kollane kileriba, mis
kulgeb ühest KP-st teise mööda optimaalset marsruuti. See tähistatud lõik on trükitud ainult MW10
ja MW12 kaartidel.

AMETLIK TREENING (MODEL EVENT)

Ametlik treening toimub osal võistlusmaastikust ja -kaardist reedel kella 17.00 kuni 19.00. Treeningu
toimub võistluskeskuses. Treeningu kaardilehele on trükitud nii 1:10000 kui ka 1:15000 kaardid. Treeningu
maastikul olevates punktides ei ole SI-jaama, on vaid punktivai ja standardne KP-tähis. Ajavõttu ei toimu.
Täielikult varustatud KP-d võib näha treeeningu stardipunktis.
Treeningu käigus on rangelt keelatud viibida väljaspool treeningu kaardil olevat maastikku.
Treeningu kaardil olev maastik sarnaneb enam  teise võistluspäeva maastikule kui esimese päeva omale
NB! Sama treeningkaarti ja maastikuosa on lubatud kasutada soojenduseks ka esimesel
võistluspäeval. Teisel päeval on treeningkaardil oleval maastikuosal soojendusjooksu tegemine
keelatud.

GPS JÄLGIMINE JA SIDEVAHENDITE KASUTAMINE

GPS-seadmed antakse esimesel päeval stardis järgmistele võistlejatele:
MEHED
No Eesnimi Perenimi Klass GPS seadme nr

32 Peeter Pihl M21E 29
33 Kristaps Jaudzems M21E 30
34 Olle Kärner M21E 31
40 Vilius Aleliūnas M21E 32
41 Timo Sild M21E 33
42 Dmitry Mikhalkin M21E 34
43 Andris Jubelis M21E 35
44 Yury Tambasov M21E 36
45 Vytautas Beliūnas M21E 37
46 Lauri Sild M21E 38
47 Daniil Elizarov M21E 39
48 Edgars Bertuks M21E 40

NAISED
77 Kirti Rebane W21E 41
80 Kristīne Bertuka W21E 42
81 Sandra Paužaite W21E 43
82 Laura Vike W21E 44
83 Olga Glebova W21E 45
84 Anu Åkerman W21E 46
85 Kristina Rybakovaite W21E 47
86 Anastasia Kruglenia W21E 48

Seadmed  antakse välja korraldajate poolt eelstardi juures. Palun küsige oma seadet aegsasti enne starti!
Seadme kinnitamiseks võistleja käsivarrele kulub umbes 1-2 minutit.

Info GPS-seadmete kasutamise kohta teisel päeval antakse eraldi.



Rahvusvõistkondadee liikmetel on rangelt keelatud enne viimase võistleja starti kasutada sidevahendeid või
mistahes muid infoallikaid info hankimiseks GPS-seadmega võistlejate teevalikute kohta.

RINNANUMBRID JA HAAKNÕELAD

Rinnanumbreid kasutavad mõlemal päeval ainult E-klassid. Esimesel päeval ripuvad numbrid eelstardi
juures, toimub iseteenidamine. Teisel päeval antakse rinnanumbrid välja hommikul võistkondade kaupa.
Palun kasutage mõlemal päeval haaknõelu, mille olete saanud koos esimese päeva numbriga!

SOOJENDUSALA

Soojendust on lubatud teha tähistatud lõikudel starti ja alltoodud esitatud kaartidel näidatud piirkondades
(ning ametliku treeningu alas 1. päeval ):

1.PÄEV 2. PÄEV

TUALETID
Esimesel päeval on 2 tualetti startide 1 ja 2 juures ning 4 tualetti finišialas
Teisel päeval on 6 tualetti finišialas (kõigi startide läheduses).

DUŠŠ

Võistluskeskuses töötab soe dušš.

VÕISTLUSKESKUS


