14. Eestimaa talimängud
Suusaorienteerumise juhend
5.-6. märts 2022 Alutaguse Puhke-ja Spordikeskus
AJAKAVA
5.03

6.03

kell 9.00
kell 13.00
kell 15.00

võistluskeskus avatud (murdmaasuusatamise võistlused algavad)
suusaorienteerumise sekretariaat alustab tööd
sprindi startide algus

kell 10.00
kell 11.00

võistluskeskus avatud
lühiraja startide algus

Autasustamine toimub jooksvalt vastavalt tulemuste selgumisele.
VÕISTLUSKESKUS
Alutaguse Puhke-ja Spordikeskus.
Tähistus võistluskeskusesse Jõhvi – Vasknarva teelt.
OSAVÕTJAD
1. Mängudest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade sportlased.
2. Maakondade esindus moodustatakse antud maakonna territooriumil elavatest, töötavatest,
õppivatest või antud maakonnas registreeritud spordiklubide sportlastest.
3. Iga sportlane võib võistelda ainult ühe maakonna eest.
4. Mängudel võivad osaleda välisriikide sportlased, kes saavad koha paremusjärjestuses ja
omavad õigust autasustamisele, kuid kohapunkte kinni ei hoia.
REEGLID
Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglitele.
VÕISTLUSKLASSID
N14, M14 2008 ja hiljem sündinud
N16, M16 2006 - 2007
N18, M18 2004 - 2005
N21, M21 1988 - 2003
N35, M35 1978 - 1987
N45, M45 1968 - 1977
N55, M55 1967 ja varem sündinud
Võistelda lubatakse ainult oma vanuseklassis.
STARDIPROTOKOLLID
Stardiprotokollid ja võistlusinfo avaldatakse RSK Jõhvikas kodulehel (rskjohvikas.ee).
Võistlusklassis M21 ja N21 ei tohi stardiprotokolli esimese 1/3 hulka loosida 2021. aasta
suusaorienteerumise Eesti MV sprindi ja lühiraja 3 paremat MN21 võistlejat. Reegel ei laiene

väljaspool Eesti MV arvestust osalenud välisriikide kodanikele.
STARDIINTERVALL
- sprindis kõikides võistlusklassides 1 minut;
- lühirajal kõikides võistlusklassides 2 minutit.
ESIALGSED RADADE PIKKUSED (linnulennult)
Sprint (km)
Lühirada (km)
M21
3,0
6,0
M35
2,7
5,7
M18,M45,N21
2,4
5,3
M55,N35
2,3
4,7
M16,N18,N45
2,0
4,0
M14,N16,N55
1,7
3,5
N14
1,7
3,2
MAASTIK JA KAART
Rajad kulgevad Alutaguse Puhke-ja Spordikeskuse suusastaadioni läheduses.
Kaardistus Urmas Sulaoja. Eelmine suusaorienteerumise kaart 2014079.
Kaardi mõõtkava sprindis 1:5 000 ja lühirajal 1:10 000, kõrgusjoonte lõikevahe 2,5 m.
MÄRKESÜSTEEM
Kõikides võistlusklassides kasutatakse puutevaba elektroonilist märkesüsteemi SI Air. Rentimise
soovist teatada võistlustele registreerimisel. SI-kaardi saab kätte võistluskeskuse mandaadist.
Renditud SI-kaardi kaotamisel kompensatsioonitasu on 60 EUR.
PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE
Maakondade paremusjärjestus selgub kahe võistluspäeva üldkokkuvõttes 12 parema tulemuse
kohapunktide liitmise tulemusena sprindis ja lühirajal (sõltumata võistlusklassist), kusjuures I
koht annab 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht – 43 p, 5. koht - 42 p jne. Kõik koha
ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Punktide võrdsuse korral on
määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
AUTASUSTAMINE
14. Eestimaa talimängudel autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme paremat võistlejat
medali ja diplomiga. Võistkondliku paremusjärjestuse kolme paremat maakonda autasustatakse
karika ja diplomiga.
EELREGISTREERIMINE
On-line registreerimine https://www.osport.ee või e-posti aadressil urmas.sulaoja@gmail.com
kuni 28.02.2022 kella 23.59-ni.
OSAVÕTUTASU
Osalustasu on 12.- eurot iga osavõtja kohta arve alusel vastavalt maksetähtajale (vt talimängude
üldjuhend http://www.joud.ee/est/g188s5181). Juhul, kui osaleja ei registreeri ennast maakonna
spordiliidu kaudu, tuleb osavõtumaks tasuda EMSL Jõud arvelduskontole
EE591010052037323002.
VÕISTLUSE EDASILÜKKAMINE VÕI ÄRAJÄTMINE
Korraldajal on õigus vääramatu jõu mõju tõttu teha EMSL Jõud sekretariaadile ettepanek

võistluse ära jätmiseks. Informatsioon võistluse ära jäämisest tuleb avaldada www.joud.ee ja
võistluse koduleheküljel mitte hiljem kui 48 tundi enne võistluse algust. Korraldajal on õigus
vääramatust jõust põhjustatud kahjud osaliselt või täielikult kinni pidada võistluse
osavõtutasudest.
COVID-19 INFO
Kohapealseid registreerimisi ja sekretariaadiga kokkupuuteid tuleb viia miinimumini. Võistluste
korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.
Juhul, kui võistluste perioodil on nõutav Covid tõend, tuleb see esitada korraldajale hiljemalt
3.03.2022 mailile anne.jundas@piksel.ee.
PESEMINE
Pesemisvõimalused on Alutaguse Puhke-ja Spordikeskuses.
TOITLUSTAMINE
Alutaguse Puhke-ja Spordikeskuse kohvikus saab toitlustamist ette tellida koos
eelregistreerimisega http://www.joud.ee/est/g161/
JUHENDI TÕLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Kõik selle juhendi tõlgendamist puudutavad ning juhendis määratlemata küsimused, samuti
võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab võistluse žürii juhindudes käesolevast juhendist
ja kehtivatest võistlusreeglitest.
KORRALDAJA
Peakorraldaja: Anne Jundas
Ajavõtt: Enn Kukk
Radade planeering: Urmas Sulaoja

