43. Eesti omavalitsuste suvemängud
1. Programm
Laupäev, 7.juuli
- lühiraja startide algus kell 15:00
- autasustamine jooksvalt pärast võistlusklassi paremusjärjestuse selgumist.
2. Võistluskeskus
Orienteerumise võistluskeskus paikneb Haapsalu linnas Vaba tänava äärses Krahviaias.

3. Osavõtjad
3.1. Suvemängudest võivad osa võtta kõikide Eesti linnade ja valdade võistkonnad
vastavalt spordialade juhendile.
3.2. Linnade ja valdade võistkonnad moodustatakse antud omavalitsuse territooriumil
elavatest, töötavatest, õppivatest või antud omavalitsuse spordiklubides registreeritud
sportlastest.
3.3. Iga sportlane võib võistelda ainult ühe omavalitsuse/võistkonna eest.
3.4. Suvemängudel võivad osaleda välisriikide sportlased, kes omavad õigust
autasustamisele, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia.
4. Võistlusklassid
N16 (sündinud 2002.a ja hiljem)
M16 (sündinud 2002.a ja hiljem)
N21 (sündinud 1984-2001.a)
M21 (sündinud 1984-2001.a)
N35 (sündinud 1974-1983.a)
M35 (sündinud 1974-1983.a)
N45 (sündinud 1964- 1973.a)
M45 (sündinud1964-1973.a)
N55 (sündinud 1963.a ja varem)
M55 (sündinud 1963.a ja varem)
Lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis.
5. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 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.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 5 parema võistleja
kohapunktid olenemata võistlusklassist. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem
esi- või paremate kohtade arv.
6. Kaart
Võistlus toimub Haapsalu vanalinna kaardil, mis on laserprinditud, veekindel ja
suurusega A4. Välitööd 2012, parandused 2018 suvi. Kaardi autor Markus Puusepp.

Mõõtkava 1:4 000 h = 2.5m.
Erahoovide läbimine on keelatud!
Rajapikkused avalikustatakse stardiprotokollis.
7. Stardid
Stardid asuvad võistluskeskuses.
Eelstart 2 minutit.
Võistleja vastutab ise, et võtab õige kaardi võistlusklassile vastavast ämbrist.
8. Ohukohad
Võistlus kulgeb linnamaastikul. Olge raja läbimisel ja tee ületusel väga ettevaatlikud ja
veenduge, et tee ületamine on ohutu!
9. Märkesüsteem ja finiṡ
Kasutusel elektrooniline SPORTident (SI) märkesüsteem. Registreerimisel teatada SIkaardi number või selle rentimise soov. Renditud SI-kaardi saab kätte võistluskeskusest
ja see tuleb finišis tagastada.
PS! Jaamad on turvatud metallkarpidega, seega Si-Air + kaardid ei tööta!
Viimasest punktist on tähistus finiṡisse. Katkestajad läbivad finiši ja teatavad
katkestamisest ajavõtjale ja tagastavad renditud SI kaardi.
10. Reeglid
Suvemängud viiakse läbi vastavalt kehtivatele EOLi orienteerumisjooksu
võistlusreeglitele ja 43. Eesti omavalitsuste suvemängude juhendile.
11. Autasustamine
Mängude kavas olevate spordialade kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja
diplomiga. Kõikides võistlusklassides I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse
medalite ja diplomitega.
12. Osavõtumaksud
Osavõtumaks on 10.- eurot iga osavõtja kohta sõltumata vanuseklassist. Reeglina tasub
osavõtumaksu omavalitsus, keda esindatakse. Juhul kui osaleja registreerib ennast ISE
osport.ee keskkonna kaudu, tuleb osavõtumaks tasuda EMSL Jõud arveldusarvele
EE591010052037323002.
13. Registreerimine
Arvuline registreerimine teha suvemängude registreerimismoodulis
http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 28.juunil 2018. a ning nimeline
registreerimine Osport.ee online teenuse kaudu https://www.osport.ee/ hiljemalt
2.juulil kell 23.59.
Kellel puudub Ospordis kasutaja, saab registreerimislehe lisada moodulis.
Registreerimisel näidata ära iga osavõtja sünniaasta, võistlusklassi, EOL koodi
ja SPORTidendi (SI-kaardi) numbri või rentimise vajaduse.
NB! registreerimisel sisestada klubi asemele omavalitsuse nimi, keda võistlusel
esindatatakse.
14. Muud teenused
Parkimine on korraldatud Haapsalu linnas. Autod saab parkida Vaba ja Rahu tänava
ääres olevatesse parklatesse.
15. Korraldajad
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Haapsalu Linnavalitsuse, Lääne
Maakonna Spordiliiduga „Läänela“ ja Läänemaa Orienteerumisklubiga Okas.
Võistlusinfo asub Läänemaa Orienteerumisklubi koduleheküljel: http://uus.ok-okas.ee/
Peakorraldaja Grete Kindel, mobiil +3725 3710 852, e-post grete.kindel@gmail.com
Rajameister Peep Aedviir, mobiil +3725 5623 728 , e-post aedviir@gmail.com

