
EESTI

ORIENTEERUMISLIIT

EOL Seminar

Kaardistajad, korraldajad ja 

volinikud

18. November 2011

Otepää

19.11.2010/20.11.2010 1



Ajakava - reede

19:00 Volinike tööst (T.Klaar)

20:30 Kohvipaus

20:45 Projektid orienteerumise 

arendamiseks (A.Ojandu)
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Koolitaja

Tarmo Klaar

►EOL volinik

►IOF Foot-O Adviser

►EOC, WCup x3, WUOC x2, CISM, JWOC, 

WRE *n, Rogain EM, Rogain MM, EMV *n

►IOF HL EA clinic 2009 Oslos
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Volinik?

Miks ja kellele on vajalik  EOL volinik?
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EOL - Volinik

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.

Volinik -> Nõustaja 
►IOF Adviser
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Volinik

Nõustab korraldajad ja jälgib, et võistlus 

vastaks eeldatud tasemele.

Jälgib reeglite ja juhendite täitmist ja 

ajakavast kinnipidamist

Kõrvaltvaataja vaade korraldamisele
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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 (www.orienteering.org)
• Foot-O, Ski-O, MTOB- Rules

• WRE guidelines

• Principles for course planning

• Leibnitz Convention

• IOF resolution on good environmental practice

• Approved punching systems

• Competition Formats

Muud abimaterjalid
►Nõustaja excel

► (IT) juhendmaterjalid
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ENNE VÕISTLUST
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Ajakava

Voliniku reeglite järgsed tegevused

►Maastiku/võistluskeskuse kinnitamine

• Esimene külastus

►Juhendi, Kutse, Teabe kinnitamine

►Ajakava ülevaatamine

►Loosimise kontroll

►Võistlusel viibimine (p 30.8)
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Eelarve

Võistluse eelarve kontroll

Kas kulutused on kaetud?

Toetajad?
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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

►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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Radade planeerimine

Radade planeerimise juhend

Võitjaaegade – rajapikkuste planeerimine

Raadiopunktide planeerimine

Kas rajameistril on piisav info edastatud?
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IT

Kes?

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

►Juhendid

►Arvutivõrk

Interneti ühendus
►Levi

►Varuühendus?

►Võistluse ülekanne, kas ja kuidas

Võistluse täpne AEG
►SI jaamade kellad

►Stardikellad
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IT, ajavõtt

IT ja ajavõtu spetsiifika

►Kiirega ajavõtu korral peab numbri sisestaja 

nägema numbrit vabalt vähemalt 20m ette

Dubleeritud ajavõtt

Vihma/tolmu kaitse

Elekter! Varuelekter

Kaabeldused
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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
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AEG

Võistluse aeg

►SI jaamad

►Stardi kellad

►Eelstardi aeg

►Finišiseadmed

ÜKS kell

Arvutite aja probleemid

GPS
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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
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•Pjedestaal

•Lipud

•Reklaamid

•Klubitelgid

•Toitlustus

•Meditsiin

•Viidad

•WC

•Pesemine, riietumine



Võistluskeskus – FIN5
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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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SG 2010 

Minu näide
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Rada

KPde maastikule viijaid piisavalt

Rajameistrite ajakava

Läbijooksjad

Online punktide paigaldaja(d)

SI jaamade kasutamine

Varu SI jaamad
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KP

Piisav arv märkevahendeid

Tähised peidetud

Objekti sobivus, ligipääsetavus, risu
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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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Finiš

Viimane KP (metsast väljas)

Piisavalt ruumi ja lai koridor (3m)

Finiši märge – piisavalt jaamu

Toetajate bannerid (EOLi võistlustel EOLi 
toetajad)

Nähtav kommentaatorile

Nähtav publikule

VIP, Press
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Finiš
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WUOC 2010
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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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WUOC 2010
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Meedia ja Autasustamine

Toetajate esitlemine

“Taust”

Valgustus 

►päike ei tohiks olla tagant
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Peale võistlust

Ajakirjanduse teavitamine

►Nii kiiresti kui võimalik

►Kes?

►Vaja oleks ikkagi kordineeritud tegevust

Tulemuste kohene avaldamine

Tulemuste analüüs jms hiljemalt õhtuks

Võistluspaiga korrastamine

Voliniku aruanne
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Voliniku abiline

Excel – O-Nõustaja abiline 2010

Aruandluseks?
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2011 aruanded

Andmed excelis

Parem formaat?

Sisulisemad aruanded?

Aasta lõpus kokkuvõte – sisend reeglite 

parandusteks

Volinikule üldjuhend
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IOF

Sprint Distance measurement 
► Rule 16.3 states that “The course lengths shall be given as the length of 

the straight line from the start via  the controls  to  the  finish deviating  
for, and only  for, physically  impassable obstructions (high  fences,  
lakes,  impassable  cliffs  etc.),  prohibited  areas  and marked  routes.” 
Of  course  in urban  terrain,  there are a  lot of  impassable obstructions 
and  the shortest  route  that  the  runner can  take may be  twice as  
long as  the direct  line. Course planning software will  tend  to give  the 
direct  line distance and often that  is quoted as the course  length. 

► 14.3 Raja pikkus mõõdetakse linnulennulise vahemaana stardist läbi 
kõikide kontrollpunktide finišini, kaldudes sellest kõrvale vaid füüsiliselt 
läbimatutest tõketest (kõrged tarad, järved, ületamatud järsakud vms) ja 
keelatud aladest möödumiseks ning tähistatud lõikude läbimiseks.

► However,  that  is  incorrect and you should ensure that the correct 
distance is given.
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Tähised finiši märke korral
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