Tallinna lahtised MV Suusaorienteerumises 2015
EOL noorte karikasari suusaorienteerumises 2015
18. jaanuar 2015 Jüri Tallinna MV suusaorienteerumine ja EOL noorte KV osavõistlus
suusaorienteerumine start 12:00
REGISTREERIMINE
Registreerimine kuni 13.jaanuar 2015.a.
Interneti Võistluskeskuse https://www.osport.ee/ Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks MTÜ
Orienteerumisklubi Nõmme arvele LHV A/A EE507700771001309152 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
hiljemalt 1 nädal enne registreerimise lõpptähtaega.
Pesemise ja riietumise võimalus Rae Valla Spordikeskuses:
Dušši all pesemine 20 min 1 inimene 1€
Saun 60 min 1 inimene 2€
Hoiulaeka kasutamine 0,5€
Veel teenuseid: http://www.raespordikeskus.ee/
OSAVÕTUMAKSUD
MN 14,18
2€
MN21A, MN40
8€
N50, M55
5€
MAASTIK ja KAART
Kaart: suusaorienteerumiskaart sügis 2014
RAJAMEISTRI INFO
Avaldatakse vahetult enne üritust.
RAJAD
Täpsed radade pikkused ja lumeseis teavitatakse vahetult enne üritust.
MÄRKESUSTEEM
Kõikides klassides SPORTIdent märkesüsteem. Registreerimisel teatada SI number. Korraldajatelt on
võimalik SI kaarti rentida hinnaga 1,5€ /päev. Renditud kaardi kaotamisel tasuda kaardi maksumus.
START
Eelstart 2 min. Enne stardialasse sisenemist kustutada SI-kaardi mälu ja kontrollida selle toimimist "Clear"
ja "Check" jaamades.
RAJAL
Võistleja osaleb võistlusel omal vastutusel ja registreerimisega kinnitab omavastutuse.
SI jaamas märkimisel heli- ja valgussignaali puudumisel komposteerida võistluskaardi serva.
FINIŠ
Peale finišeerimist peab võistleja laadima SI-vaheajad finišikohtuniku juures.
AUTASUSTAMINE
Kõikides klassides autasustatakse kolme paremat Tallinna medalitega (sõltumatu osavõtjate arvust
klassis). Põhiklassi võitjad saavad ka Tallinna meened.
ESMAABI
Finišis olemas esmaabivahendid.
KORRALDAJA
OK Nõmme http://www.oknomme.ee/
Peakorraldaja: Kaido Nurja 50 57187 kaido.nurja@gmail.com
Rajameister: Kaido Nurja
Peasekretär: Olga Andreieva

EOL noorte karikasari suusaorienteerumises 2015
JUHEND
1. EESMÄRK
1.1 Aktiviseerida klubides suusaorienteerumise harrastamist.
1.2 Tõsta suusaorienteerumise populaarsust noorte hulgas.
1.3 Leida uusi andekaid noori suusaorienteerumises, kes kandideeriksid Eesti koondisesse.
2. ORGANISATSIOON JA LÄBIVIIMISE KORD
2.1 Karikasarja üldist läbiviimist, punktiarvestust ja autasustamist korraldab Eesti
Orienteerumisliit (EOL).
2.2 Karikasari koosneb kuuest osavõistlusest. Osavõistluste korraldajad on EOL klubid. Iga
osavõistlus on eraldi võistlus, millel on oma iseseisev juhend.
2.3 Osavõistlused viiakse läbi vastavalt osavõistluste juhendile ja kehtivatele EOL
võistlusreeglitele.
2.4 Võistlejate osavõtuga seotud kulud kannab võistleja ise, teda lähetav klubi või
organisatsioon.
3. OSAVÕTJAD
3.1 Karikasarjast osavõtjateks loetakse kõik noororienteerujad, kes osalevad vähemalt ühel
osavõistlusel.
3.2 Vanuseklassid karikasarjas, kus arvestatakse osavõistluste punkte:
M 12 ja N 12 2003 ja hiljem sündinud
M 14 ja N 14 2001 - 2002
M 16 ja N 16 1999 - 2000
M 18 ja N 18 1997- 1998
3.3 Juhul, kui mõnel osavõistlusel puudub karikasarja võistlusklass, siis
peetakse eraldi punktiarvestust nende klasside tarbeks vanuselt järgmises
võistlusklassis.
4. REGISTREERIMINE
4.1 Karikasarjas osalemiseks ja koondarvestusse pääsemiseks eraldi registreerimist ei ole
vaja.
4.2 Registreerimine igale osavõistlusele toimub selle juhendis määratud viisil ja
tähtaegadeks.
4.3 Iga osaleja vastutab ise osavõistlusel õigesse vanuseklassi registreerimise eest.
5. OSAVÕISTLUSTLUSED
Karikasarja arvestusse kuuluvad järgmised osavõistlused

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10. jaanuar
11. jaanuar
18. jaanuar
31. jaanuar
01. veebruar
28. veebruar

Põlva MV
Põlva MV
Tallinna MV
Eesti MV
Eesti MV
Eesti MV

Kitsemäed (pikendatud sprint) Värska OK Peko
Kitsemäed (lühendatud tavarada)
Värska OK Peko
Jüri
OK Nõmme
Kadaja (lühirada)
OK Põlva Kobras
Kadaja (tavarada)
OK Põlva Kobras
Pirgu (sprint)
SK 100

6. TULEMUSTE ARVESTAMINE
6.1 Karikasarja parimad selguvad osavõistlustel saadud punktide liitmise teel, kusjuures
võistleja poolt erinevatel osavõistlustel erinevates vanuseklassides saadud punkte teise
klassi üle ei viida.
6.2 Igal osavõistlusel arvestatakse punkte alljärgnevalt: I koht – 30p., II koht – 27p., III koht
– 25p., 4. koht – 24p., 5. koht – 23p., jne. Alates 27. kohast saavad kõik
määrustepäraselt lõpetanud võistlejad 1 punkti.
6.3 Karikasarjas osavõistlusel osalenud, kuid tulemust mitte kirja saanud võistleja saab
kirja osaluskorra.
6.4 Arvesse lähevad igal osalejal nelja parema osavõistluse tulemused. Kui tulemused
mõnel osavõistlusel mõnes vanuseklassis tühistatakse, siis need tulemused annavad
kõikidele osalejatele kirja osaluskorra.
6.5 Karikasarjas peab toimuma vähemalt kolm osavõistlust. Kui toimub vaid neli või kolm
osavõistlust, siis lähevad arvesse kolme parema osavõistluse tulemused.
6.6 Punktide võrdsuse korral saab määravaks koht viimasel arvesse läinud etapil.
6.7 Ametlik jooksev punktitabel avaldatakse internetis hiljemalt üks nädal pärast
osavõistluse toimumist. Viide aadressil www.koolinoored.ee
6.8 Proteste karikasarja punktiarvestuse kohta võetakse vastu nädala jooksul pärast
punktitabeli ilmumist koolinoorte kodulehel aadressil koolinoored[at]koolinoored.ee
7. AUTASUSTAMINE
7.1 Igal osavõistlusel toimub autasustamine vastavalt selle juhendile. Karikasarja
arvestuses osavõistlustel eraldi autasustamist ei toimu.
7.2 Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse kompleksarvestuses igas vanuseklassis 1.–3.
koha saavutanuid karikaga.
Autasustatakse ka kõigil osavõistlustel osalenud võistlejaid.
7.3 Kui toimub vähem kui kolm osavõistlust, siis kokkuvõttes auhindu välja ei anta ja
kompleksarvestust ei peeta.
7.4 Toetajatel ja sponsoritel on õigus välja panna lisaauhindu.
7.5 Karikasarja autasustamine toimub viimasel osavõistlusel.

Korraldaja:
Eesti Orienteerumisliit koostöös EOL klubidega

