2018. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISJOOKSU SPRINDIS ja
SPRINDITEATES
18.-19. augustil 2018.a.
Viljandi
VÕISTLUSINFO

AJAKAVA
Laupäev, 18. August
12.00 võistluskeskus avatud
12.00-13.15 võistlusmaterjalide väljastamine
13.30 sprindi karantiiniala avatud
14.00 sprindi stardi algus
14.10 sprindi karantiiniala sulgemine. Hilinejaid starti ei lubata!
15.30 MN21 stardi algus
17.00 autasustamine
17.30 teatevõistkondade nimelise registreerimise lõpp (palume seda teha läbi Ospordi
keskkonna)
Pühapäev, 19. august
10.00 võistluskeskus avatud
10.00-11.30 võistlusmaterjalide väljastamine
12.00 teatevõistluste start
12.00 MN 35-40 MN 45-50 MN55-60
12.30 MN 14-16 MN 18-20 MN 65+
13.00 MN 21
14.00 autasustamine
VÕISTLUSKESKUS, KOHALESÕIT JA PARKIMINE
Laupäev, 18.08 - sprindi võistluskeskus asub Viljandi Linnastaadionil,
võistluskeskuse koordinaadid: 58°21'39.6"N 25°36'24.9"E

Laupäeval parkimine staadioni esises parklas, selle täitumisel järveäärsetes teistes
avalikes parklates. Järgida parkimiskorraldajate juhiseid. Parkimine tasuta.

Pühapäev, 19.08 - sprinditeate võistluskeskus asub Viljandi Lauluväljakul,
võistluskeskuse koordinaadid: 58°21'41.4"N 25°35'38.0"E

Pühapäeval parkimine Vabaduse platsil ja Viljandi Spordihoone ümbruses linna
avalikes parklates. Järgida liiklusmärke. Parkimine Viljandi linna avalikes parklates
on tasuta.

MAASTIK JA KAART
Kaart: 2017002 Viljandi, mõõtkava 1:4 000, kõrgusjoonte vahe 2,5m. Täiendused ja
parandused tehtud august 2018.a.
Kaardi näidis: http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2017002.gif

Maastiku info: Viljandi linn ja Lossimäed. Kõrguste vahe kaardil 40 m, nõlvade
kõrgus kuni 25 meetrit, valdavalt park või parkmets, vähesel määral võsa ja märgala.
Hein on parkmetsas valdavalt niidetud ja joostavus on hea kuni väga hea.
KEELUALAD
Keelualad ja ületamiseks mitte lubatud alad on märgitud vastavalt sprindikaardi
tingmärkidele.
Sprindi võistluskeskuses Viljandi linnastaadionil on staadionimurule minek keelatud!
OHUKOHAD
Liikluseks avatud tänavad, järsud nõlvad, ehitusala Pärimusmuusika aida ümber ja
maastikul liikuvad turistid. Lossimägede järsematel nõlvadel on lahtine pinnas. Oma
tervise huvides kasutage laskumistel laugemaid nõlvasid ja/või teeradasid.
RADADE PIKKUSED (linnulennult/optimaalne)
Sprint:
M14 1,24 km/1.5 km 11 KP
N14 1,24 km/1.5 km
M16 1,82 km/2,2 km 17 KP
N16 1,68 km/2,0 km
M18 2,29 km/2.9 km 20 KP
N18 1,82 km/2,2 km
M20 2,48 km/3,2 km 23 KP
N20 2,25 km/2,8 km
M21 2,98 km/3,8 km 25 KP
N21 2,48 km/3,2 km
M35 2,48 km/3,2 km 23 KP
N35 2,01 km/2,5 km
M40 2,29 km/2,9 km 20 KP
N40 2,03 km/2,6 km
M45 2,29 km/2,9 km 20 KP
N45 1,93 km/2,5 km
M50 2,03 km/2,6 km 19 KP
N50 1,72 km/2,2 km
M55 1,93 km/2,5 km 18 KP
N55 1,68 km/2,0 km
M60 1,72 km/2,2 km 15 KP
N60 1,49 km/1,9 km
M65 1,68 km/2,0 km 15 KP
N65 1,30 km/1,6 km
M70 1,49 km/1,9 km 13 KP
N70 1,24 km/1.5 km
M75 1,30 km/1,6 km 13 KP

11 KP
15 KP
17 KP
20 KP
23 KP
19 KP
19 KP
18 KP
15 KP
15 KP
13 KP
13 KP
11 KP

Sprinditeade:
N21 - 2,2 km/2,6 km; M21 - 2,7 km/3,3 km
N35-40 - 2,0 km/2,4 km; M35-40 - 2,5 km/3,0 km
N45-50 - 1,8 km/2,2 km; M45-50 - 2,3 km/2,7 km
N55-60 - 1,6 km/1,9 km; M55-60 - 2,0 km/2,4 km
N14-16 - 1,2 km/1,5 km; M14-16 - 2,0 km/2,4 km
N18-20 - 2,0 km/2,4 km; M18-20 - 2,5 km/3,0 km
N65+ - 1,2 km/1,5 km; M65+ - 1,6 km/1,9 km
VÕISTLUSNUMBRID JA RENDIPULGAD
Sprindis ja teatejooksus on võistlusnumbrid kohustuslikud kõikides võistlusklassides.
Sprindis on igal võistlejal 2 numbrit – üks neist tuleb kinnitada rinnale ja teine seljale.
Korraldajad kinnitusvahendeid ei paku. Numbrite kinnitamiseks tuleb võistlejatel
endil haaknõelad kaasa võtta (sprindis 2 komplekti).
Ilma numbrita startida ei lubata.
M21/N21 klassis on sprindis kohustuslik SI-Air kaardi kasutamine.
Numbreid ja rendi-SI kaarte väljastatakse sekretariaadis laupäeval kell 12:00 -13:15 ja
pühapäeval kell 10:00-11:30. Palume varuda materjalide väljavõtmiseks ja karantiini
jõudmiseks piisavalt aega.

Peale finišeerimist palume rendipulgad tagastada. Teatevõistluseks väljastatakse uued
pulgad. Rendipulga mittetagastamisel on korraldajal õigus nõuda pulga
kompensatsiooniks 60€.
GPS JÄLGIMINE (uuendatud 16.08)
GPS seadmed saavad sprindivõistluses külge M21 ja N21 klassi 10 hea õnne
saadikust võistlejat. GPS-seadmed külge saavate võistlejate nimekiri avaldatakse
hiljemalt reede õhtul korraldaja koduleheküljel. GPS-seadmed pannakse võistlejatele
külge enne karantiinialast väljumist. Sprindivõistluse GPS-jälgimise otselingid:
M21: http://sportrec.eu/ui/#1dmqmuh
N21: http://sportrec.eu/ui/#1dmqn35
Sprinditeates GPS-seadmed külge saavate võistkondade nimekiri avaldatakse eelmisel
õhtul korraldaja koduleheküljel ja pühapäeva hommikul võistluskeskuses. Kuna
sprinditeates karantiiniala ei ole, siis on GPS jälgimine võistluse ajal näha valgel
taustal, järelvaadatav koos kaardiga alates kella 14:15st. Sprinditeate GPS-jälgimise
link: http://sportrec.eu/ui/#1dn37qb
SPRINDI VÕISTLUSKORRALDUS JA KARANTIIN

Stardikarantiin: Sprindis on kasutusel stardikarantiin. Stardikarantiin asub
võistluskeskusest 450m kaugusel ja teekond sinna on tähistatud puna-valge lindiga.
Kõik võistlejad peavad olema sisenenud stardikarantiini hiljemalt kella 14.10-ks.
Karantiini sisenedes kontrollitakse osalejate rinnanumbreid – palume need käepärast
hoida. Palun varuge karantiini minekuks piisavalt aega! Peale kl. 14.10 võistlejaid
alasse sisse ei lasta ja võistlejad starti ei pääse!
Karantiinis on keelatud mobiiltelefonide ning muude side- ja nutiseadmete
kasutamine (sh igasugused seadmed muusika kuulamiseks)! Reeglite rikkumine viib
võistleja diskvalifitseerimiseni. Korraldaja tagab karantiinist riiete ja asjade veo
finišisse. Võistlejate treeneritel/esindajatel on õigus koos võistlejatega karantiini enne
14.10 siseneda. Karantiinist väljumine vabalt valitud kellaajal on lubatud, kuid pärast
seda sisse enam ei saa. Karantiinis on katusealune, kuhu vihma või päikse eest
varjuda. Korraldajad lubavad viia karantiini alasse klubi katusealuseid, kus vihma
korral varjuda.
Soojendusala on karantiiniala sees ja märgistatud puna-valge lindiga.
Karantiinialas on joogivesi ja WC-d.
Eelstart: eelstart on 10 min. Stardiala asub karantiinialast 490m kaugusel. Selle
vahemaa läbimiseks on aega 7 min. Karantiiniala väljapääsuväravas tuleb SI-kaart
nullida, SI-Air kaartidel aktiveeritakse puutevaba režiim, määratud osalejatele
pannakse külge GPS-seadmed.
Stardikoridoris on eelstart 3 min.
-3 minutil toimub sisenemine stardialasse, rinnanumbrite kontroll.
-2 minutil lisalegendide võtmine. Korraldajate poolt on olemas kleeplint ja käärid.
Sprindis on kaardile kantud ainult punkti läbimise järjekord, legendid on trükitud
kaardi servale.

-1 minutil valmistub võistleja stardiks oma klassi kaardiämbri kõrval (v.a. MN21
klassi võitlejad, kes stardivad stardijoonelt).
Võistleja stardib stardikella viimase piiksu järgi ja võtab ise oma vanuseklassi ämbrist
kaardi. Iga võistleja vastutab ise õige kaardi võtmise eest.
M21/N21 klassi võistlejad stardivad stardijoonelt ja peavad pärast stardikella piiksu
hiljemalt 3 sekundi jooksul tegema puutevaba märke stardijaamas ja alles seejärel
võtavad kaardi.
Kontrollpunktid: Punktides on aktiveeritud puutevaba märkimine. Märge
fikseeritakse 30 cm kauguselt. Võistlejatel, kellel ei ole puutevaba SI-Air kaarti (või
kaart on jäänud aktiveerimata), tuleb märke saamiseks panna oma pulk SI jaama
auku. Puutevaba märkesüsteemi korral vilgub ja piiksub SI-Air kaart, teistel annab
märke tegemisest märku SI-jaam.
FINIŠ (täpsustatud 17.08 sprinditeate finišit vastavalt EOL võistlusreeglite
punktile 21.7)
Võistleja finišiaeg mõõdetakse kui võistleja ületab finišijoone. Finišis kasutatakse
puutevaba SI finišijaama. Kõik toimub täpselt samuti nagu kontrollpunktide puhul –
puutevabalt tuleb SI-Air kaart libistada üle finiši jaama ja tavalise SI-kaardi korral
tuleb see jaama auku pista.
Sprinditeates määrab paremusjärjestuse viimase vahetuse võistleja finišijoone
ületamine. Finišimärke tegemise seade paigutatakse finišijoone taha ning korraldaja
säilitab finišijoone ületanud võistlejate järjekorra finišimärke tegemiseni. Võistleja
finišiajaks loetakse sel juhul finišimärke tegemise aeg, mitte finišijoone ületamise
aeg.
NB! Võistluse käigus ei tohi sportlane mööduda finišist ja stardist lähemalt kui 3m.
Finišis pakutakse joogivett. GPS-seadmega võistelnud võistlejatelt korjatakse ära
GPS. Rendi-SI-pulgaga jooksjatel palume jätta rendipulk finišisse või tagastada see
infolauda.
TEATEVÕISTLUSE LISAINFO:
Teatevõistlusel karantiiniala ei ole.
Sprinditeate 2., 3. ja 4. vahetuse võistleja saab oma võistluskaardi kätte
stardikohtunikult teatevahetuse alasse sisenedes. Kaart on rulli keeratud ja kummiga
kinni ning avada tohib selle alles peale oma teatevahetuse saamist.
Sprinditeates on kaardile trükitud punkti läbimise järjekord ja tunnusnumber.
Lisalegende saadaval ei ole.
KATKESTEJAD
Katkestajad peavad läbima finiši või teavitama finišikohtunikku oma katkestamisest
viivitamatult võistluskeskusesse jõudes.
TULEMUSED
Võistluste ajal avaldatakse iga klassi jooksvad tulemused võistluskeskuses
elektroonilisel tablool. Jooksvad tulemused on jälgitavad ka otse.osport.ee kaudu.
Võistluse ajal antakse finišeerinud võistlejaile kätte väljavõte nende etapiaegadest.
Ametlikud tulemused avaldab korraldaja internetis 4 tunni jooksul pärast viimase
võistleja lõpetamist.

TEATEVÕISTLUSE REGISTREERIMINE
Võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestusega tuleb esitada võistlusele eelneval
päeval (18. augustil 2018) kella 17.30-ks eelistatult Osporti või võistluskeskuses
sekretariaati. Pärast nimelise registreerimise tähtaja möödumist on võistleja nime
ja/või jooksujärjekorra muutmine võimalik ainult mõjuva põhjuse korral, kuid mitte
hiljem kui üks tund enne teatevõistluse algust.
PESEMINE
Peale võistlust ujumisvõimalus Viljandi järves. Laupäeval võimalus kasutada Viljandi
spordihoones (Vaksali 4) pesemisvõimalust kuni kella 18:00. Duši kasutamine
1€/inimene.
MUU INFO
Autovõtmed saab jätta sekretariaati hoiule.
Sprindi võistluskeskuses Viljandi linnastaadionil on staadionimurule minek keelatud!
Sprindi võistluskeskusesse on võimalik jätta 18.08 sprindi võistluse ajaks oma
pisikesed järeltulijad. Lastehoiuala asub staadionil infotelgi kõrval.
TOITLUSTAMINE (uuendatud 16.08)
Võistluskeskuses töötab puhvet. Tasuda saab ainult sularahas!!!
Praadide hind jääb vahemikku 3.60-7.00€- Supid 2-3€
Teisi toitlustusasutusi Viljandi linnas leiab siit: https://visitviljandi.ee/et/toitlustus
VÕISTLUSE KORRALDAJA – SK MERCURY
Peakorraldaja: Danilo Piht, tel. 56 27 55 60, dan@bestmark.ee
Rajameister: sprint - Margus Klementsov (SK Mercury), sprinditeade – Priit Överus
(SK Mercury)
Start: Heidi Prits (SK Mercury)
Sekretariaat: Ingrid Piht (SK Mercury) ingrid@ltt.ee
Ajavõtt: Tanel Saue (SK Mercury)
Med.abi: Viljandimaa Punane Rist
EOL volinik: Leho Haldna (OK Võru)
Võistuste žürii: Sander Blehner – OK West, Eduard Pukkonen – Harju KEK RSK,
Andy Karjus - OK Võru
INFO
Värskeim info võistluse kohta on leitav SK Mercury koduleheküljel:
http://sprint18.skmercury.ee/

