42. EESTI LINNADE SUVEMÄNGUD

ORIENTEERUMINE

VÕISTLUSINFO

Võistluskeskus vaata: http://www.joud.ee/est/g78s4123.
Ajakava:
16:00 Startide algus
~19.00 Autasustamine
Võistlusklassid ja rajad:
M16 (sündinud 2001.a. ja hiljem) – 3,7 km, 11 KP; N16 – 3,2 km, 12 KP
M21 (sünd. 1983-2000) – 6,3 km, 20 KP; N21 – 5,0 km, 17 KP
M35 (sünd. 1973-1982) – 5,7 km, 17 KP; N35 – 4,3 km, 16 KP
M45 (sünd. 1963-1972) – 5,0 km, 17 KP; N45 – 3,7 km, 11 KP
M55 (sünd. 1962. a ja varem) – 4,3 km, 16 KP; N55 – 3,2 km, 12 KP
Lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis.

Kaart ja maastik:
Kaart 2014042LK, täpsustused 2017 kevad, mõõtkava 1:10000, h 2,5 m.
Autor: Madis Oras, parandused Voldemar Tasa, Andres Saal.
Kaardi formaat A4. Kaart on kilekotis.
Erineva läbitavusega mets, erineva suurusega sookesed. Maastiku läbib suur kõrgepingeliin.
Lagedatel, raiesmikel ja kohati ka madalamas metsas kõrge hein.. Sood on praegu praktiliselt
kuivad.
Võistlusmaastikul asuv krossirada on liivasel pinnasel ja sellel jooksmine on raskendatud.

Ohukohad
Kaardil asuvad teed on liiklusele avatud.

Start
Starti maad võistluskeskusest 200 m.
Soojendusalaks on maanteelt võistluskeskusesse saabuv tee.
Võistleja peab stardi eel ise oma SI-kaardi puhastama eelnevast infost SI jaamas CLEAR.
Eelstart 2 minutit. Kaardi võtab võistleja pärast stardipiiksu ise oma võistlusklassi tunnusega
ämbrist.

Finiš
Viimasest KP-st tuleb finišisse tähistus. Finišijoonel asub finišijaam, milles tuleb kindlasti
oma SI-kaart märkida. Pärast finišit liikuda SI mahalugemisjaama juurde, kus loetakse
SI-kaardist võistleja tulemus ja trükitakse see ka võistlejale. Võistluskaart jäetakse finišisse
kohtunike kätte kuni startide lõppemiseni.
Finiš asub võistluskeskuse läheduses.
NB! Pärast finišeerimist ei ole lubatud kuni võistluse lõpuni võistlusmaastikule minna.
Märkesüsteem
Kasutusel elektrooniline SPORTident (SI) märkesüsteem.
SI-rendikaardi saab kätte võistluskeskusest ja see tuleb finišis tagastada.
Legendid on trükitud kaardi serva ja stardis on olemas ka lisalegendid.
Tualetid võistluskeskuses.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 40 punkti, II koht – 37 p., III koht – 35 p., 4. koht – 33 p., 5. koht – 32 p. jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 5 parema võistleja kohapunktid
olenemata võistlusklassist. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate
kohtade arv.
Autasustamine
Vastavalt 42. Eesti linnade suvemängude üldjuhendile.

Võistluse korraldaja
Eestimaa Spordiliit Jõud, Valga linn, Valgamaa Spordiliit, Otepää Spordiklubi.
Peakorraldaja Arvo Saal, rajameister Andres Saal.

