VÕISTLUSINFO
Eesti Koolispordiliidu MV valikorienteerumises 29. september 2017
1. Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Rakvere Orienteerumisklubi koostöös Eesti Koolispordiliiduga. Täpne
võistlusinfo asub Rakvere Orienteerumisklubi koduleheküljel: http://www.raok.ee/
Peakorraldaja Raili Rooba, tel 602150
2. Võistluskeskus
Orienteerumise võistluskeskus paikneb Tamsalu spordikompleksis.
Tehnika 2, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond
http://bit.ly/2wQRZ9Z
3. Kaart, maastik, rajad
Laserprinditud kaart suurusega A4. Välitööd 2007, parandused 2017 suvi. Mõõtkava 1:10 000 h =
2.5m.
Kaardi autorid Toivo Saue; Aare Limberg ja Tarvo Klaasimäe.
Kaardi näidis: http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2009013
Kaart on kilekotis.
Kergelt liigestatud Tamsalu linnaga külgnev mets. Suurim kõrguste vahe maastikul 25 m. Korralik
suusaradade ja muude radade võrgustik. Viimastel aastale on maastikul tehtud palju raiet, millest
tulenevalt on väga palju erinevas kasvufaasi noort metsa. Võsastunud raiesmikud on kaardistatud
valdavalt esimese või teise astme rohelisega. Valdavalt on maastiku läbitavus siiski halb. Nädal enne
võistlust oli metsas palju põdrakärbseid.
Väike-Maarja – Järva-Jaani maantee ületus on lubatud ainult tunnelite kaudu ja maantee ise on
kaardil märgitud keelualana. Vaata kaardi näidist!

Samuti on keelatud oliiviga märgitud õuealade läbimine,
OHUKOHAD: ettevaatlik tuleb olla Tamsalu linna tänavate ja maastiku läbivate teede ületamisel.

4. Võistlusklassid ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
Võistlusklassid
Poisid 10.-12.klass, poisid 8.-9.klass, poisid 6.-7.klass, poisid 1.-5.klass
Tüdrukud 10.-12.klass, tüdrukud 8.-9.klass, tüdrukud 6.-7.klass, tüdrukud 1.-5.klass
Kontrollaeg:

6. -12. kl 60 minutit

1. – 5. kl 40 minutit

Punktide arvestus
I koht – 51 punkti, II koht - 49 p., III koht – 48 p. jne. ja alates 50 kohast
1 punkt. Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate kohtade arv.
Paremuse selgitamine
Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti. Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga
kontrollaja ületanud alanud minuti eest maha üks arvestuspunkt. Võistleja tulemuseks on saadud
arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja. Võrdsete arvestuspunktide
korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem.
10.-12.klassirühma võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase
tulemused .
1.-9.klassirühma (suured ja väikesed koolid)* võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku
6 parima õpilase tulemused olenemata klassirühmast. Kõik võistlejad peavad startima oma
klassirühmas.
Autasustamine
Vastavalt EKSL võistluste üldjuhendile
Võistkondlikult autasustatakse üldarvestuses 10.-12.klassirühmas ja 1.-9.klassirühmades (suured ja
väikesed koolid)* I-III koha saavutanud koole karikatega ja võistkonna liikmeid diplomi ning
medaliga.
Autasustamine toimub orienteeruvalt kell 17.00 Tamsalu Spordihoone saalis
5. Märkesüsteem
Kasutusel SI märkesüsteem. SI kaart tuleb enne starti kindlasti nullida!

6. Start
Start asub võistluskeskuse vahetus läheduses.
Startide algus kell 14:00. Eelstart 2 minutit.
Soojenduseks võib kasutada stardi ja finiši vahelist ala.
7. Katkestajad
Katkestajad läbivad finiši ja teatavad katkestamisest ajavõtjale ja tagastavad renditud SI kaardi.
8. Finiš
Finiš asub suusastaadionil.
9. Olme
WC asub võistluskeskuses.

