
Tallinna MTBO Cup Rattaorienteerumises 
 
20. mai 2007 Tallinna MTBO CUP   Jõelähtme lühirada 11:00 
REGISTREERIMINE  
 Registreerimine kuni 16.mai 2007.a. 
Interneti Võistluskeskuse (IVK) kaudu http://www.sportnet.ee/ivk/ Koos 
registreerimisega tasuda osavõtumaks OK Nõmme arvele Hansapangas a/a 
221022570368 Lisaregistreerimine vabade reservkohtade piires 1,5x 
osavõtumaksu eest kuni stardi hetkeni. 
INFO 
Kohalesõidu ja võistluskeskuse asukoha info saadaval OK Nõmme kodulehel 
http://www.oknomme.ee  2 nädal enne registreerimise lõpptähtaega. 
Infolauast väljastatakse renditavad SI kaardid. Iga võistleja on kohustatud 
kontrollima tema kasutuses oleva SI kaardi numbri vastavust stardiprotokollis 
olevaga. 
OSAVÕTUMAKSUD  
HD16                       75 kr  (5 EUR) 
HD21,40, 50         150 kr  (10 EUR) 
 
Soodushinnaga osavõtumaks 75.- krooni  (1989 ja hiljem sündinud/ 1947 
ja varem sündinud) 
 
MAASTIK ja KAART  
 Kaart: rattaorienteerumiskaart  2006 mõõtkava 1:15000 h 2,5m, A4. 
Punased ristijooned üle radade tähistavad mahalangenud puid või rattaga 
sõidul ületamatuid takistusi. 
RAJAMEISTRI INFO 
Hea ilmaga rajad kiiresti sõidetavad ja kõva põhjaga.  
RAJAD  
Võiduajad vastavalt võistlusreeglitele, täpsed pikkused teavitatakse hiljem. 
MÄRKESUSTEEM  
Kõikides klassides SPORTIdent märkesüsteem. Registreerimisel teatada SI 
number. Korraldajatelt on võimalik SI kaarti rentida hinnaga 30 kr/päev. 
Renditud kaardi kaotamisel tasuda 435.- krooni. 
START 
SI-kaardi kinnitamine ratta külge pole nõutav. Ilma kiivrita starti ei lubata. 
Eelstart 2 min. Enne stardialasse sisenemist tühjendada SI-kaardi mälu ja 
kontrollida selle toimimist "Clear" ja "Check" jaamades.  
RAJAL  
Võistlejad on kohustatud rajal vastutulevatest ratturitest mööduma paremalt. 
Avalikel teedel tuleb täita liikluseeskirju, ETTEVAATUST maantee ületamisel! 
Võistleja osaleb võistlusel omal vastutusel ja registreerimisega kinnitab 
omavastutuse. 
Radade vahelised lõiked läbi metsa on lubatud. Hoovidest läbisõit keelatud. 
SI jaamas märkimisel  heli- ja valgussignaali puudumisel komposteerida 
võistluskaardi serva. 
FINIŠ Finišiliinil toimub aja peatamine märkimisega finiši SI-jaamas. Peale 
seda peab võistleja laadima SI-vaheajad finišikohtuniku juures. 



AUTASUSTAMINE  
Tallinna MTBO Cup parimaid autasudega v.a võistlusklassides kus on vähem 
kui 6 osalejat, autasustatakse ainult võitjat. 
ESMAABI 
Finišis olemas esmaabivahendid. 
KORRALDAJA 
OK Nõmme   http://www.oknomme.ee 
 Kaido Nurja 50 57187, 56 63 39 85  
Rajameister: Kaido Nurja 
Peasekretär: Kristina 
 
 
veerev ratas ei sammaldu... 

 
 


