SAAREMAA ORIENTEERUMISJOOKSU PÄEVAKUD JA MV 2020
JUHEND

Orienteerumine on põnev ala ja pakub võimalusi värskes õhus liikumiseks ning keha ja
vaimu vormis hoidmiseks. Päevakutel pakutakse erineva pikkuse ja raskusastmega radu
ja see sobib igas vanuses inimestele. Looduses on ruumi meile kõigile.

KALENDER
Päevakud toimuvad aprillist kuni oktoobrini erinevates kohtades üle Saare maakonna.
Täpsem info leidmiseks on kolm võimalust:
● http://paevakud.ee/category/saaremaa-orienteerumisneljapaevakud/
● klubi kodulehelt https://www.saok.ee/
● meie facebooki grupil Saaremaaorienteerumine.
START JA FINIŠ
Start on tavaliselt avatud kell 16:00-18:30. Finiš suletakse 1 tund pärast stardi sulgemist.
Öiste päevakute stardi- ja finišiaja määrab rajameister ning see avalikustatakse vähemalt 5
päeva enne toimumist klubi kodulehel.

OSALUSTASUD (STARDIMAKS)
● Tavahind 3.00 €
● Noored kuni 18a TASUTA
● SI-pulga rent 1.00 €
● SI-pulga rent (kuni 18a või klubi liige) TASUTA

OSALUSKLASSID
Võistlejad jagunevad osalusklassidesse(vanuseklass) vastavalt sünniaastale.
Lisaks on VABA klass, kus võistleja valib endale ise sobiva pikkuse ja punktidega raja.

Osalusklass

Sünniaasta

N/M 10

2010 ja hiljem

N/M 12

2008 ja hiljem

N/M 14

2006 ja hiljem

N/M 16

2004 ja hiljem

N/M 18

2002 ja hiljem

N/M 21

Piiranguta

N/M 40

1980 ja varem

N/M 50

1970 ja varem

N/M 60
M 70

1960 ja varem
1950 ja varem

RAJAD
Päevakutel on 4 erineva pikkusega suundorienteerumise rada, mis jagunevad
vanuseklassidesse järgnevalt. Öistel päevakutel võib radasid olla vähem. Kui võistleja läbib
enda osalusklassist erineva raja või jätab mõne kontrollpunkti vahele läheb tulemus kirja
“VABA” klassi.
R4
R3
R2
R1

N10,N12,M10,M12
N14,N16,N50,N60,M14,M60,M70
N18,N21,N40,M16,M50
M18,M21,M40

MÄRKESÜSTEEM
Päevakutel kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi SPORTident.
TULEMUSTE ARVESTAMINE
Toimunud päevakute tulemused on kättesaadavad klubi kodulehel Tulemused2020
Saare maakonna orienteerumisjooksu meistrivõistluste paremusjärjestus selgub päevakute
koondtulemuste alusel. Põhiklass M/N 21, seeniorid M/N 40,50,60, M70 ja koolinoored M/N
10, 12, 14,16,18.
Koondarvestusse lähevad hooaja 10 paremat tulemust. Punktid jagunevad vastavalt
allolevale tabelile. Võrdse punktisumma korral määrab paremuse suuremate punktidega
kohtade arv. Kui ka need on võrdsed, vaadatakse järgmiste punktisummadega kohtade
arvu.

AUHINNAD
Auhindade hulga osalusklassides otsustab korraldaja pärast lõplike tulemuste selgumist.
Üldjuhul autasustatakse kõikide osalusklasside esikolmikut (välja arvatud VABA klass).
Selleks, et pretendeerida auhinnalisele kohale tuleb osaleda oma osalusklassis vähemalt
kolmel päevakul.
Korraldajad ja toetajad võivad välja panna lisaauhindu.
OMAVASTUTUS
Kõik osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi ja orienteerumisrajal ettevõetud
tegevuse eest. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest vastutab ainult osaleja
ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja.
VÕISTLUSREEGLID
Orienteerumisneljapäevakutel kehtivad EOL Võistlusreeglid.
PRIVAATSUSPOLIITIKA
Milliseid isikuandmeid me kogume
SOK korraldab avalikke üritusi, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada
Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo
talletamiseks
● Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse
korralduslikel eesmärkidel
● Meie kodulehel on Saaremaa orienteerumisneljapäevakute tulemuste tabelites
osalejate ees- ja perenimed.
Kellega me andmeid jagame
●
●

●

Meie lehelt võivad andmed liikuda avalikesse meediaväljaannetesse ja lehele
www.paevakud.ee.
Kui kaua me andmeid hoiame
● Andmeid hoitakse tähtajatult.
Millised õigused on teil oma andmete üle
●

Kui soovite oma nime neljapäevakute tulemuste protokollidest eemaldada, andke
sellest teada info@saok.ee

Koostas: Heljus Saks – Saaremaa OK juhatuse esimees (tel 56695808)

