VÕISTLUSINFO

Korraldajad: Harju orienteerumisklubi ja Saaremaa orienteerumisklubi
Peakorraldaja: Uku-Laur Tali (tel +372 53818953)
Kontakt: info@saok.ee; ukulaurtali@gmail.com
Võistluste koduleht: www.saok.ee/emv2021/
FB event: www.facebook.com/events/1056531618168363
EOL volinik: Paul Poopuu
Võistluste inspektor: Andrus Sipsaka
IOF poolne inspektor: Tõnis Jürimäe
Võistluste žürii:
- Anu Saue (EST)
- Lauri Leppik (EST)
- Kuno Rooba (EST)
COVID19 info:
Vastavalt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku laialdase tõusu ja EV
valitsuse* poolt kehtestatud meetmetele, oleme kehtestanud ka Eesti MV-del orienteerumise
sprindis, -sprinditeates ja -öisel tavarajal osalemiseks rangemad tingimused. See tähendab, et
võistlustel saavad osaleda üksnes vaktsineerimise kuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud
või negatiivse testi tulemusega täiskasvanud. Kõik kolm tingimust eeldavad tõendavat sertifikaati.
Alla 18-aastastele antud osalemise piirangud ei laiene.
Tingimustest lähemalt:
- COVID-19 haiguse läbi põdenud viimase 6 kuu jooksul. Vajalik tõendamiseks sertifikaat.
- COVID-19 testimine: Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud antigeeni test (edaspidi kiirtest) peab olema tehtud kuni 48 tundi enne võistlust. Või COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne võistlust. Vajalik tõendamiseks
sertifikaat.
- Võistleja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase
vaktsiini doosi järel maksimaalse kaitse. Vajalik tõendamiseks sertifikaat.

COVID-19 testimise võimalused Saaremaal:
1.
Kuressaare Haiglas saab tööpäevadel teostada SARS-CoV-2 tasulist PCR testi ja tasulist
antigeeni testi (kiirtesti). Registreerida aadressil labor@saarehaigla.ee. Võimalusel ette
registreerida vähemalt üks tööpäev enne proovi andmist kell 8.00-15.00 E-R. Proove saab
anda haigla peaukse kõrval telgis kell 8:00 - 9:00. Vastused saab samal päeval (kell 17.00)
Sertifikaadi saab kätte haigla infost (esimene korrus, peauksest paremal).
Täpsem info: https://saarehaigla.ee/patsiendile/covid-19-testi-andmine/
2.

Confido pakub Saaremaal Kuressaares Auriga keskuse I korrusel koroonaviiruse antigeeni
testimist koos vastava sertifikaadi väljastamisega. Testimiseks on vaja eelnevalt broneeri
da aeg! Avatud iga päev E–L 10–19, P 10–18. Täpsem info:
https://www.confido.ee/koroonaviiruse-antigeeni-test-saaremaal-kuressaares-auriga-keskuses/

Vaktsineerimise-, põdemise- ja testijärgselt saab sertifikaadi (edaspidi koroonapass) vastava
teenusepakkuja käest või luua see patsiendiportaalis www.digilugu.ee ning sealt ka alla laadida.
Koroonapassi esitamiseks korraldajatele on kolm võimalust:
1.

Saata koroonapass elektrooniliselt aadressile emv.koroonapass@gmail.com hiljemalt
27.08.21, kell 18:00. Saadetud korrektsed koroonapassid arvestatakse starti pääsemisel
ning need kuuluvad koheselt kustutamisele. Koroonapasside saatjatele tagatakse konfi
dentsiaalsus ning neid ei edastata kolmandatele isikutele.

2.

Esitada koroonapass paberkujul korraldajale sprindi EMV (28.08.21) karantiinialas.
(Tõend peab olema paberkujul, sest karantiinialas on nutiseadmete kasutus keelatud.)

3.

Esitada koroonapass korraldajale 27.08.21 toimuval päevakul Kuressaares (paevakud.ee)

Võistlejatel palume olla valmis esitada ka isikut tõendav dokument, sh alaealisuse tõendamiseks.
Koroonapassi esitamine on eelduseks võistlusnumbrite saamisel ja starti pääsemisel. Võistlejad,
kes esitavad enda koroonapassi elektrooniliselt juba varem, saavad enda stardinumbrid kätte
sprindivõistluse karantiinialas vastava nööri pealt.
Võistlejad, kes esitavad enda passi korraldajale võistlustel kohapeal (karantiinialas), saavad enda
stardinumbrid kätte otse korraldajalt.
Vastavalt sprindivõistluse osavõtjate lubamisega starti, arvestatakse esitatud koroonapasside
kehtivust ka öisel tavarajal ja sprinditeates ning uuesti passi esitamine ei ole siis vajalik.
Need võistlejad, kes ei osale sprindivõistlusel, kuid soovivad osaleda öisel tavarajal või sprinditeates, peavad samuti saatma koroonapassi elektroonselt või esitama enda koroonapassi sekretariaati, kus tehakse vastav märge, mis on aluseks starti lubamisel.
Haigusnähtudega isikud võistlustel osaleda ei tohi. Võistluste korraldajatel on õigus haigusnähtudega isik võistlustelt eemaldada. Sisetingimustes on soovituslik kanda maski. Lisaks on soovituslik vältida kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte. Võistlusalal on võimalik desinfitseerida käsi.
*Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning selle korralduse muutmise 06.08.2021
korraldusest nr 279.
Korraldaja ei välista, et EV valituse poolt seatud osalemistingimused võivad enne võistluste
algust veel muutuda või täpsustuda.

VÕISTLUSPAIGAD:
1.
EMV sprint 28.08
2.
EMV öine
tavarada 28.08
3.
EMV
sprinditeade
29.08

VÕISTLUSTE AJAKAVA:
EMV SPRINT
28.08
Kuressaare linn, Saaremaa
MN 21 ja 20 klassides on tegemist maailma edetabelipunktide (WRE) võistlusega
- 12.00 võistluskeskus avatud
- 14.00 stardikarantiini sisenemine sulgub
- 14.00 startide algus
- 15.35 teleülekande algus (põhiklassid)
- 17.00 sprindi autasustamine
- 20.00 sprinditeate nimelise registreerimise lõpp (keskkonnas osport.ee)
EMV ÖINE TAVARADA
28.08
Pidula-Teesu, Saaremaa
- 19.30 võistluskeskus avatud
- 21.15 startide algus
- 22.30 teleülekande algus
Öise võistluse autasustamine toimub järgmisel päeval, pärast sprinditeate võistlust
EMV SPRINDITEADE
29.08
Leedri küla, Saaremaa
- 10.00 võistluskeskus avatud
- 12.00 startide algus noorte ja veteranide klassidele
- 12.45 põhiklassi võistlejate (MN21) ja kõigi teatevõistlusel veel mittestartinute sisenemine
stardikarantiini
- 12.45 teleülekande algus
- 13.00 põhiklassi start (MN21)
- 14.00 pääseb jooksma avatud rada (päevaku formaadis) - avatud raja kaardi saab osta
sekretariaadist 5€ eest
- 14.30 öise võistluse autasustamine
- 15.00 sprinditeate autasustamine

LISAKS:
26.08 kell 15.00 - 20.00 orienteerumispäevak Muhus, Lõetsa külas.
27.08 kell 15.00 - 20.00 orienteerumispäevak Kuressaares, ranna puhkealal ja linnuse
territooriumil.
Täpsem info: www.paevakud.ee

KEELUALAD:
Kuressaare linnas on võistlustega seoses kahte tüüpi keeluala:
Keeluala nr 1 hõlmab laia piirkonda kesklinnas, kus on kuni võistlusteni keelatud liikuda
kaardiga ning viia läbi treeninguid (joonis 1).
Keeluala nr 2 hõlmab piirkonda, kus on alates
28. augustist kell 11.00 kuni võistluste lõpuni
võistlejatel ning nendega seotud isikutel viibimine või liikumine keelatud (kehtib enne stardikarantiini sulgemist ning ka juba finišeerunud
võistlejatele). Keealuala 2 ei hõlma Kuressaare
keskväljakut, Lossi tänavat ja Allee tänavat
(joonis 2).

Joonis 2 - Kuressaare keeluala nr 2.

Joonis 1 - Kuressaare keeluala nr 1.

Pidula-Teesu keelualal on kuni võistluste
toimumiseni keelatud liikuda kaardiga ning
viia läbi treeninguid (joonis 3).
Joonis 3 - Pidula-Teesu keeluala.

Leedri küla keelualal on kuni võistluste
toimumispäevani keelatud liikuda kaardiga ning
viia läbi treeninguid (joonis 4). Alates võistluspäeva
hommikust, 29. august kell 08.00 on antud keelualal keelatud võistlejatel ning nendega seotud isikutel viibimine ja liikumine kuni võistluste lõpuni.
Joonis 4 - Leedri keeluala.

OSAVÕTJAD:
Eesti 2021. aasta orienteerumisjooksu meistrivõistlustest võivad osa võtta Eesti Orienteerumisliidu kehtivat litsentsi omavad orienteerujad.* Litsents peab olema ostetud hiljemalt Eesti MV
registreerimise lõppkuupäevale järgneval päeval. Erandkorras võib korraldaja lubada starti kohapeal ühekordse litsentsi ostnuid. Võistleja klubiline kuuluvus orienteerumisjooksus määratletakse
kehtiva EOLi litsentsi põhjal. Hooaja jooksul tohib võistleja orienteerumisjooksus esindada ühte
klubi.
* Väljaspool Eesti MV arvestust on õigus osaleda välisriikide kodanikel (litsents ei ole kohustuslik).

VÕISTLUSKLASSID:
SPRINT
OSAVÕTUKLASSID M,N 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
Võistlusklassis M21 ja N21 on tegemist maailma edetabelivõistlusega (WRE) ja põhiklasside
stardijärjekorra määrab maailma edetabeli seis. Edetabelis mitteleiduvad võistlejad loositakse
protokolli algusesse.
STARDIINTERVALL kõikides võistlusklassides on 1 minut.
ÖINE TAVARADA
OSAVÕTUKLASSID M,N 16, 18, 20, 21, 35, 45, 55, 65, M40, M50, M60, M70, M75
STARDIINTERVALL on kõikides võistlusklassides vähemalt 3 minutit.
SPRINDITEADE
OSAVÕTUKLASSID MN 14-16, 18-20, 21, 35-40, 45-50, 55-60, 65+
Võistkond koosneb 2 naisest ja 2 mehest.
Kohustuslik jooksujärjestus on naine-mees-mees-naine.
Teatevõistluse järgselt on võimalik joosta ka päevaku stiilis avatud rada.

REGISTREERIMINE:
Võistlustest osavõtuks saab registreeruda keskkonnas www.osport.ee kuni 23.08.2021 keskööni.
Sprindivõistlusel (WRE) tuleb MN21 ja MN20 võistlusklasside registreerimine teha keskkonnas https://eventor.orienteering.org/Events kuni 23.08.2021 keskööni.
Üheaegselt registreerimisega tuleb tasuda ka osavõtutasu. Registreerimine jõustub alles pärast
osavõtutasu laekumist võistlusi läbiviiva klubi arvelduskontole:
MTÜ Saaremaa Orienteerumisklubi -2/2: EE071010602007909000
Korraldajal on õigus osavõtutasu mitte maksnud võistlejaid starti mitte lubada.
Teatevõistlusteks registreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline koosseis. Teatevõistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestuse ja SI-kaardi numbritega tuleb esitada
võistlusele eelneval päeval keskkonda osport.ee, hiljemalt kell 20.00.
Võistluse läbiviija jätab individuaalvõistluse stardiprotokolli algusesse vabu kohti, mis täidetakse
kahekordse starditasu eest (*v.a. põhiklassid) eelregistreerimise tähtaja möödumisel jooksvalt
kirjutades e-maili aadressile info@saok.ee.

OSAVÕTUTASUD (eurodes):
Sprinditeade

Võistlusklassid

Sprint

Öine

Võistlusklassid

MN14-18

6

6

MN14-16

24

MN20

9

9

MN18-20

30

MN21

*

15

MN21

60

MN35-60

15

15

MN35-60

60

MN65-80

10

10

MN65+

40

(võistkond)

*Sprindi stardimaksud põhiklassides (MN21) on registreerimisel kuni näidatud kuupäevani (k.a)
järgmised:
01. juuli: 12 eurot
01. august: 15 eurot
23. august: 20 eurot
Alates 24.08 reservkohtadele: 25 eurot
Lisaks on pühapäeval, 29.08 pärast sprinditeate võistlust võimalik joosta samal maastikul avatud
rada, mille osavõtutasu on 5€. Pakkuda on kolm erineva pikkusega rada ning ka vabalt valitud
järjekorras punktide läbimine.

VÕISTLUSMAASTIKUD JA KAARDID:
SPRINT:
Kasutatav võistlusmaastik hõlmab Kuressaare kesklinna, kasutades ära ebakorrapärast
tänavatevõrku, kitsaid läbipääse, kinniseid sisehoove ning ka avatumat linnaruumi ja haljasalasid.
Tegemist on küllaltki tüüpilise linnamaastikuga ning kaardistuses ei tohiks kellelegi suuri üllatusi
olla. Kuressaaret iseloomustavaks jooneks on muuhulgas arvukad kivimüürid, mis lisavad
orienteerumistehnilisust. Ohukohtadena on tihedama linnaliiklusega tänavad, mida võistluste
ajaks ei sulgeta - võistlejatelt on nõutav ka endapoolne tähelepanu. Teatud kohtadesse võib
korraldaja lisada liiklusreguleerijad. Lisaks võib võistluste ajal liikuda linnatänavatel palju rahvast.
Mõnes kohas on keeluala piiride või keelatud tõkete mõistmise hõlbustamiseks kasutatud
puna-valget linti ja/või ajutisi aedu.
Leppemärgid, mida võistlejad ei tohi ületada on meelde tuletatud võistlusinfo viimases peatükis.
Kaart on mõõtkavas 1:4000 ning kõrgusjoonte vahe on 2,5m.
Loetavuse huvides on kontrollpunktide numbritel kasutatud kaardil valget tausta.
Kaardile on kantud lisaks kontrollpunkti numbritele ka punkti tunnusnumber.
Kaardil olevad spetsiifilised leppemärgid:

ÖINE:
Võistlusalal on peamiselt kolm eripärast maastikutüüpi - detailne mikroreljeef vanadel rannaluidetel, piklike allikasoo ribade vaheldumine luiteliste mineraalmaa ribadega ning mereäärne liivarand
koos kujuneva männimetsaga. Lisaks läbib maastikku kaks vooluveekogu, mis on jätnud ka oma
kerge jälje maastiku iseloomule.
Maastikul on läbitavus varieeruv ja kohati küllaltki mosaiikne - valdavalt esineb hea läbitavusega
männimets kuid niiskemad alad ja kadakasemad piirkonnad võtavad kindlasti hoogu maha.
Alustaimestikus esinebki varieeruva sagedusega kadakat ning sooaladel on rohkelt piirkonnale
omast, üle puusade ulatuvat porssi. Piirkonna sood on augustikuus pigem kuivad kuid varjulistes
kohtades mättalised ja kõrge puhmarindega (eelpoolmainitud porss). Liigniisked alad on metsa all
kohati ka tagasihoidlikult eristatavad. Vooluveekogud on maastikul madalad, augustis vähese
veehulgaga ning enamasti liivase ja tugeva põhjaga. Vooluveekogude ümbruses esineb soote,
mille sügavust kaardistuse käigus ei testitud. Esineb mõõdukalt raiesmikke, mille joostavus on
üldiselt hea (heinakasv võrreldes mandriga selgelt tagasihoidlikum).
Maastikul leidub vanu sihte, mis on nähtavad vaid puudes olevate vahedena ning alustaimestik
nende kulul selgelt ei eristu. Sellised sihid on kaardistatud pikliku kollase (rastri) joonega. Öisel
võistlusel võivad need sihid olla eriti ristisuunas ületamisel halvasti eristuvad.
Kõrguste vahed on väikesed, ühel nõlval kuni 10m.
Ohukohaks on Pidula-Veere tee ületus, kus autode sõidukiirus on võistluste ajal piiratud 30 km/h.
Rannalähedastes piirkondades esineb kohati maas vana okastraati. Kaardistuse käigus nähtud
okastraadi asukohad on kaardile kantud peenikese lilla joonena, kuid välistatud ei ole ka okastraadi leidumine mujal.
Lisaks on maastikul rohkelt kuivanud kuuse ja kadakaoksi, mis võivad olla tugevad ja teravad ning
halvemal juhul tekitada ka läbivaid vigastusi.
Metsas leidub rohkelt puuke.
Enne viimast punkti on maastikul ületamatu aed, milles esinevad aiaaugud. Aiaauke ning aeda
ennast ei ole eraldi lilla värviga rõhutatud, mistõttu on soovitav lugeda hoolikalt kaarti.
Kaardi mõõtkava on klassides MN50 ja vanematel 1:7500 ning kõigil teistel klassidel 1:10 000.
Kõrgusjoonte vahe 2,5m.
Kaardile on kantud kontrollpunktide kõrvale ainult punkti number.
Kaardil olevad spetsiifilised leppemärgid:

SPRINDITEADE:
Võistlusmaastik haarab endasse Saaremaale omase sumbküla, mida iseloomustavad arvukad
kiviaiad, nende vahelised tänakud (tänavad), eriilmelised taluhoovid ning küla servaalade avatumad karjamaad, heinamaad ja põõsastikud.
Maastikul esineb elektrikarjuseid, mis võivad olla joostes halvasti märgatavad. Elektrikarjused
piiravad maastikul karjatatavaid alasid, mis on kaardil tähistatud keelualana (lilla ristviirutus).
Mõnes kohas on keeluala piiride või keelatud tõkete mõistmise hõlbustamiseks kasutatud
puna-valget linti ja/või ajutisi aedu.
Leppemärgid, mida võistlejad ei tohi ületada on meelde tuletatud võistlusinfo viimases peatükis.
Kaart on mõõtkavas 1:4000 ning kõrgusjoonte vahe on 2,5m.
Loetavuse huvides on kontrollpunktide numbritel kasutatud kaardil valget tausta.
Kaardile on kantud lisaks kontrollpunkti numbritele ka punkti tunnusnumber.
Viimase kontrollpunkti number on ruumi puuduse tõttu nihutatud veidi eemale ning ühendatud
punktiga peenikese punase joone abil. Kogu rajal on punkte ja punktinumbreid tihedalt, mistõttu
tasub hoolikalt jälgida punktide õiget järjekorda.
Kaardil olevad spetsiifilised leppemärgid:

KASUTATAV MÄRKESÜSTEEM:

Kõikidel võistluspäevadel on kasutusel SportIdent (SI) märkesüsteem ning samuti on kõikidel
päevadel kasutusel puutevaba märkesüsteem (SI Air+).
Korraldajatelt on võimalik rentida SI või SI Air+ pulkasid hinnaga vastavalt 1€ ja 2€ stardikord.
SI Air+ kasutamisest:
Korraldajad tuletavad meelde, et iga võistleja peab ise tagama, et tema SI Air+ pulga aku on
piisavalt täis, et võistelda. SI Air+ pulkade aku korrasolekut näitav jaam on sprindivõistlusel stardikarantiinis ja ülejäänud võistlustel võistluskeskuses sekretariaadi (info) telgi juures.
SI Air+ pulga aktiveerib võistluse jaoks KONTROLLI (CHECK) jaam. Ärge unustage stardis
CHECK jaamas oma SI Air+ pulka aktiveerida.
Puutevabana on SI Air+ pulga kasutus-raadius kontrollpunktides 50 cm! SI Air+ pulk vilgub ja
piiksub, kui kontrollpunkti läbimine on pulgale salvestatud. SI Air+ pulk töötab alati (ka tühja
akuga) tavalise pulga režiimis, st pistes pulga jaama auku, salvestatakse pulgale kontrollpunkti
läbimine.
Muud seadmed (nt GPS kellad, pulsivööd/-kellad) võivad häirida SI Air+ tööd. Soovitav on mitte
kanda SI Air+ pulka ja GPS kella samal käel.
Võistleja vastutab ise kontrollpunktide korrektse läbimise eest. Kahtluse korral pistke pulk jaama
auku ja veenduge, et jaam piiksub ja vilgub.

RADADE VÕITJA-AJAD JA PIKKUSED:
Ühelgi võistlusel ei ole tõusumeetrite hulk märkimisväärne. Samuti ei ole ühelgi võistlusel kasutusel joogipunkte.
SPRINT:
Rajameister: Eduard Pukkonen
Planeeritav raja
pikkus
Vanuse- Planeeritav Raja pikkus
(mööda
võitja aeg (linnulennult)
klass
lühimaid
min
m
teevalikuid)
m

Kontrollpunktide
arv

Planeeritav raja
pikkus
Vanuse- Planeeritav Raja pikkus
(mööda
võitja aeg (linnulennult)
klass
lühimaid
min
m
teevalikuid)
m

Kontrollpunktide
arv

N14

10-12

1230

1470

10

M14

10-12

1230

1470

10

N16

12-15

1800

2330

13

M16

12-15

2020

2660

15

N18

12-15

2020

2660

M18

12-15

2390

3150

18

N20

12-15

2490

3160

15
18

M20

12-15

2620

3550

21

N21

12-15

2490

3160

18

M21

12-15

2620

3550

21

N35

10-12

2190

2940

16

M35

12-15

2490

3160

18

N40

12-15

2140

2940

16

M40

12-15

2390

3150

18

N45

12-15

1840

2650

14

M45

12-15

2390

3150

18

N50

12-15

1800

2330

13

M50

12-15

2190

2940

16

N55

12-15

1800

2330

13

M55

12-15

1840

2650

14

Planeeritav raja
pikkus
Vanuse- Planeeritav Raja pikkus
(mööda
võitja
aeg
(linnulennult)
klass
lühimaid
min
m
teevalikuid)
m

Kontrollpunktide
arv

Planeeritav raja
pikkus
Vanuse- Planeeritav Raja pikkus
(mööda
võitja
aeg
(linnulennult)
klass
lühimaid
min
m
teevalikuid)
m

Kontrollpunktide
arv

N60

12-15

1500

2030

13

M60

12-15

1800

2650

13

N65

12-15

1300

1720

10

M65

12-15

1800

2330

13

N70

12-15

1190

1630

11

M70

12-15

1500

2030

13

N75

12-15

1100

1280

11

M75

12-15

1300

1720

10

N80

12-15

1100

1280

11

M80

12-15

1190

1190

11

Kontrollaeg 60 minutit.
SPRINDITEADE:
Rajameister: Eduard Pukkonen
Planeeritav
võitja
Vanuseklass võistkonna
aeg, min

Raja pikkus
(linnulennult)
m

Raja pikkus
etapi kaupa
(mööda lühimaid
teevalikuid, m)

Kontrollpunktide
arv

MN14-16

48-60

M - 1600, N - 1300

M - 2020-2060, N - 1780-1840

M-15, N-13

MN18-20

48-60

M - 2100, N - 1900

M - 2550-2610, N - 2360-2450

M-16, N-16

MN21

48-60

M - 3000, N - 2600

M - 3710-3720, N - 3310-3320

M-25, N-22

MN35-40

48-60

M - 3300-3320, N - 2740-2750

M-22, N-19

MN45-50

48-60

M - 2300, N - 1800

M - 2870-2910, N - 2320-2340

M-21, N-16

MN55-60

48-60

M - 1900, N - 1500

M - 2770-2790, N - 1980-2010

M-19, N-15

MN65+

48-60

M - 1500, N - 1300

M - 1920-2000, N - 1680-1770

M-13, N-13

M - 2600, N - 2200

Kontrollaega ei ole.
ÖINE:
Rajameister: Erik Keerberg
Planeeritav
võitja aeg,
min

Raja
pikkus,
km

Kontrollpunktide
arv

Vanuseklass

Planeeritav
võitja aeg,
min

Raja
pikkus,
km

Kontrollpunktide
arv

N16

35

4,2

13

M16

40

5,4

17

N18

40

4,7

15

M18

50

6,2

19

N20

40-45

5,4

17

M20

50-55

7,8

22

N21

45-50

7

20

M21

60-65

9,8

25

N35

45

5,3

17

M35

55

8,7

20

N45

35

4,2

14

M40

55

7,8

22

N55

35

4,2

13

M45

50

6,2

19

N65

35

3,6

12

M50

45

5,3

17

M55

45

4,8

15

Vanuseklass

Vanuseklass

Planeeritav
võitja aeg,
min

Raja
pikkus,
km

Kontrollpunktide
arv

M60

45

4,2

14

M65

45

4,2

13

M70

45

3,6

12

M75

45

3,6

12

Kontrollaeg on 2,5 tundi.

PARKIMINE:
28.08 Sprint, Kuressaare
- parkimine toimub ranna puhkeala muruplatsil vastavalt korraldajate juhendamisele.
- parklasse sõitmisel tuleb arvestada keeluala piiridega (vt. keelualade peatüki alt). Soovitav on
kasutada Uus-Roomassaare ja Staadioni tänavat.
Parkimiskoha koordinaadid: 58.243905, 22.480955
GOOGLE: https://bit.ly/3eiTd1q
WAZE: https://bit.ly/3kiq4Hn
Parklast on võistluskeskusesse u. 1,1 km (piki Staadioni, Allee ja Lossi tänavat).
Parklast on Stardikarantiini u. 600m (piki Kalda puiesteed).

28.08 Öine, Pidula Forell
- parkimine toimub Pidula Forelli ja kämpingu parkimisalal vastavalt korraldajate juhendamisele.
Parkimiskoha koordinaadid: 58.413060, 22.127421
GOOGLE: https://bit.ly/3ehvm22
WAZE: https://bit.ly/3hFCXJX
Parka asub vahetult võistluskeskuse kõrval.

29.08 Sprinditeade, Leedri küla
- parkimine toimub niidetud heinamaal vastavalt
korraldajate juhendamisele.
- parklasse tohib läheneda ainult lõuna poolt piki
Kabeli-Leedri teed.
Parkimiskoha koordinaadid:
58.275011, 22.017337
GOOGLE: https://bit.ly/3i9gOmq
WAZE: https://bit.ly/3xG8Mrr
Parka asub võistluskeskusest u. 200m kaugusel.

VÕISTLUSKESKUSED:
SPRINT:
Võistluskeskus asub Kuressaare keskväljakul (58.252907, 22.485052).
Võistluskeskuse ja parkla vahel toimub
liikumine kasutades Lossi, Allee ja
Staadioni tänavat (1,1 km) - joonisel roheline punktiirjoon.
Võistluskeskusest stardikarantiini liikumine
toimub läbi parkla piirkonna kasutades
Lossi, Allee, Staadioni tänavat ja Kalda
puiesteed - joonisel lilla punktiirjoon.
Keskusest stardikarantiini on u. 1,6 km.
Teekond on tähistatud pildil olevate
tähistega.

Võistluskeskuses on:
- finiš, kus jagatakse lõpetajatele ka
pudel Saaremaa vett
- esmaabipunkt
- sekretariaat
- telk stardist toodud riiete ja kottidega
- orienteerumiskauba müüjad (OÜ
Skvaier ja T-Style)
- suur ekraan põhiklasside võistluse
jälgimiseks (teleülekanne)
- kraanivesi joomiseks
- lastehoid (linna mänguväljakul)
- 2 portatiivset välikäimlat
- mitmeid söömisvõimalusi (vt. peatüki
‘toitlustus’ alt)
- Muhu Jäätis

ÖINE:
Võistluskeskus asub Pidula Forelli
aladel (58.413266, 22.125908).
Parkimine on võistluskeskuse kõrval.
Võistluskeskuses on:
- finiš, kus jagatakse lõpetajatele ka
pudel Saaremaa vett
- esmaabipunkt
- sekretariaat
- telk stardist toodud riiete ja kottidega
- suur ekraan põhiklasside võistluse
jälgimiseks (teleülekanne)
- 4 portatiivset välikäimlat

SPRINDITEADE:
Võistluskeskus asub Leedri külaväljakul
(58.276624, 22.018516).
Võistluskeskus asub parklast u. 200m
kaugusel.
Võistluskeskusesse tohib läheneda ainult
lõuna poolt, parklast tulevat teed pidi.
Võistluskeskuses on:
- finiš, kus jagatakse lõpetajatele ka pudel
Saaremaa vett
- esmaabipunkt
- sekretariaat
- telk karantiiniala kõrval riiete ja kottide
hoiustamiseks
- orienteerumiskauba müüjad (OÜ Skvaier
ja T-Style)
- suur ekraan põhiklasside võistluse jälgimiseks (teleülekanne)
- lastehoid
- 4+2 välikäimlat
- kohalik toitlustaja
- kohalike kaupade müük
- Muhu Jäätis

STARDID:
Soojendusalad:
28.08 sprindivõistlusel on soojendusalaks karantiini ala.
28.08 öistel võistlustel on soojendamiseks ette nähtud võistluskeskus koos parklaga, võistluskeskuse kõrval olev autotee ning starti minev tee.
29.08 sprinditeates on soojendamiseks ette nähtud võistluskeskusesse lõunast tulev tee ning
põhiklassidel ka stardikarantiini ala.
SPRINT:
Stardikarantiini sisenemine sulgub kell 14.00. Kõik võistlejad peavad enne enda starti
läbima stardikarantiini ala.
Stardikarantiini alal on keelatud kasutada nutiseadmeid või muul viisil saada infot võistlusradade
ja võistlusmaastiku kohta.
Stardikarantiini sisenemisel tehakse enda SI kaardiga märge korraldaja poolt näidatud SI
jaamas.
Stardikarantiinis on korraldaja poolt stardinumbrid, prinditud võistlusinfo, renditavad SI kaardid,
välikäimlad, kätepuhastusaine.
Eelnevalt koroonapassi esitanud võistlejate stardinumbrid on saadaval nööri pealt. Kui koroonapassi varasemalt ei ole esitatud, siis saab selle paberkujul ettenäitamise järgselt stardinumbrid
kätte korraldajalt.
Stardinumbreid on igale võistlejale 2 tk, mis tuleb kinnitada nii rinnale kui ka seljale.
Stardinumbrite kinnitamiseks vajaminevad haaknõelad paluvad korraldajad võistlejatel
ise kaasa võtta.

Stardikarantiinis ei ole korraldaja poolt võistlejatele telke või muid katusealuseid - soovi korral
tuleb võistlejatel need endal kaasa võtta.
Stardikarantiini alal on mitmeid puid ja põõsaid, mis pakuvad varju päikese eest.
Stardis on olemas kanistriga joogivesi. Soovituslik on kasutada isiklikku joogipudelit.
Stardikarantiinist toimub kottide ja riiete transport võistluskeskusesse selleks ettenähtud telki
finiši kõrval.
Varustuse jätmisel stardikarantiini alale püsib korraldajate poolt järelvalve kuni võistluste lõpuni.
Sprindivõistlusel on keelatud kasutada naastude või ogadega jalanõusid.
Stardi karantiinialast on kuni stardini u. 70 meetrit ning see vahemaa on tähistatud. Karantiinialast väljumine toimub 5 minutit enne võistleja väljumist vastavalt skeemile:

Eelstardi aeg stardis on 3 minutit.
Lisalegendid saab 2 minutit enne starti. Maksimaalne lisalegendi suurus on 16x5 cm.
Üks minut enne starti seisab võistleja enda võistlusklassi kaartide kõrvale. Stardihetkel võtab
võistleja kaardi ning liigub võistlusrajale.
Klassides MN21 ja 20 on stardis kasutusel ‘start’ SI jaam. Täpse ajavõtu huvides peavad selle
võistlusklassi võistlejad tegema jaamas märke stardi hetkel.

ÖINE:
Põhiklassides (MN 21) on kasutusel rinnanumbrid. Rinnanumbrid saab kätte sekretariaadist.
Haaknõelad palume võistlejatel endal kaasa võtta.
Stardist toimub kottide ja riiete transport võistluskeskusesse selleks ettenähtud telki finiši kõrval.
Eelstardi aeg on 3 minutit.
Lisalegendid saab 2 minutit enne starti. Maksimaalne lisalegendi suurus
on 19x5 cm.
Stardi kaugus keskusest on u. 1,5 km ning teekond on tähistatud joonisel
olevate märkidega.
SPRINDITEADE:
Stardinumbrid jagatakse välja sekretariaadis - korraga antakse välja kõik ühe võistkonna
numbrid. Stardinumbreid on igale võistlejale 2 tk, mis tuleb kinnitada nii rinnale kui ka seljale.
Stardinumbrite kinnitamiseks vajaminevad haaknõelad paluvad korraldajad võistlejatel ise
kaasa võtta.
Lisalegende ei jagata, legendid on trükitud kaardile.
Võistlusklasside stardid toimuvad ühisstartidena.
1 minut enne ühisstarti jagatakse võistlejatele kätte rulli keeratud kaart, mida tuleb kuni stardikäskluseni hoida enda ees suletuna.
Teatevahetuse üleandmise süsteem esitatakse korraldaja poolt võistluskeskuses kell 11.45.
Teise kuni neljanda teatevahetuse jooksjad saavad enda kaardid rulli keeratuna kätte stardialasse
sisenemisel. Saadud kaarti on keelatud avada enne teatevahetuse üleandmist.
Põhiklassidele (MN21) on sprinditeates stardikarantiin, kuhu sisenemine sulgub kell 12.45.
Kõik põhiklassi võistlejad peavad enne enda starti läbima stardikarantiini ala.
Noorte ja veteranide klasside viimased vahetused, kes ei ole selleks hetkeks veel
startinud, peavad samuti sisenema hiljemalt kell 12.45 stardi ja karantiini alasse, sõltumata nende võistkonna edenemisest võistlusrajal.
Stardikarantiini alal on keelatud kasutada nutiseadmeid või muul viisil saada infot võistlusradade
ja võistlusmaastiku kohta.
Stardikarantiini sisenemisel tehakse enda SI kaardiga märge korraldaja poolt näidatud SI jaamas.
Stardikarantiinis on korraldaja poolt prinditud võistlusinfo, stardiprotokoll, käimlad, kätepuhastusaine.
Stardikarantiinis ei ole korraldaja poolt võistlejatele telke või muid katusealuseid - need tuleb
võistlejatel soovi korral endal kaasa võtta.
Stardikarantiini alal on mitmeid puid ja põõsaid, mis pakuvad varju päikese eest.
Stardikarantiin paikneb vahetult võistluskeskuse kõrval, mistõttu riiete transporti ei toimu - enda
asjad saab jätta stardikarantiini sisenemiskoha kõrvale vastavalt tähistatud telgi alla.
Sprinditeate võistlusel on keelatud kasutada naastude või ogadega jalanõusid.

VÕISTLUSTE KAJASTUS:
Online tulemused: online.osport.ee
GPS järgmine: sportrec.eu
Põhiklasside võistlustest toodetakse teleülekanded. Ülekande vaatamiseks sobilik veebilink
edastatakse vahetult enne võistlust võistluste kodulehel ja Facebook’i ürituse lehel.
Teleülekande jälgimiseks on võistluskeskustes ka suur ekraan.

TULEMUSED:

Tulemused on võistluskeskuses kuvatud selleks ettenähtud ekraanidel.
Online tulemused on jälgitavad aadressil online.osport.ee
Ametlikud tulemused pannakse hiljemalt päev pärast võistluste toimumist üles võistluste kodulehele - https://www.saok.ee/emv2021/

AUTASUSTAMINE:

Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20,
N20, M21, N21, M21E, N21E kolme parimat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või
omavad Eesti alalist elamisluba.
Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides MN 35-80 kolme parimat võistlejat, kes on
Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on EOLi klubide liikmed.
Teatejooksus autasustatakse Eesti MV medalitega kolme parema võistkonna kõiki liikmeid, kui
võistkond on koostatud ühe EOLi klubi võistlejatest.
MN20 ja nooremates võistlusklassides peavad kõik teatevõistkonna liikmed olema Eesti Vabariigi
kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba. Ülejäänud võistlusklassides võib üks teatevõistkonna liige mitte omada Eesti kodakondsust või Eesti alalist elamisluba.
Juhul kui kolme parima hulka tulnud võistlejat ei autasustata Eesti MV medaliga, siis autasustab
võistlust läbi viiv klubi teda esemelise auhinnaga.
Lisaks on parimatele välja pandud põnevad auhinnad kohalikelt Saaremaa ettevõtetelt, mis on
kogunenud Ehtne Saaremaa märgise alla ning ka teistelt võistluse sponsoritelt.

REEGLID:

Eesti MV viiakse läbi vastavalt kehtivatele Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglitele:
https://app.orienteerumine.ee//eol/failid/2021/EOL_v%C3%B5istlusreeglid_2021.pdf
ja Eesti MV üldjuhendile:
https://app.orienteerumine.ee/eol/failid/2021/EestiMV_OJ_2021_yldjuhend_09.06.21.pdf
EMV sprindis viiakse läbi vastavalt kehtivatele IOF võistlusreeglitele:
https://onedrive.live.com/embed?resid=663580750D0C0BCE%2146288&authkey=!AMkPe_thYf_uF7A&em=2&wdHideHead
ers=True&wdDownloadButton=False

KAEBUSED JA PROTESTID:

Kaebuse korral tuleb see esitada sekretariaati suuliselt või kirjalikult niipea kui võimalik, kuid mitte
hiljem kui 30 min pärast viimase võistleja lõpetamist.
Proteste võib esitada kaebuste lahendamisel tehtud otsuse vastu.
Protest tuleb esitada kirjalikult žürii liikmele või võistlusinfos näidatud isikule niipea kui võimalik,
kuid mitte hiljem kui 15 min pärast protesti esile kutsunud otsuse teatavakstegemist.

TOITLUSTUS:

Kuressaare keskväljakul pakub laupäeval (28.08) Pritsumaja Grill orienteerujatele -10% kogu
menüüst koodiga "orienteeruja" (https://www.pritsumaja.ee/). Võistluskeskuses pakub jäätist
Muhu Jäätise Wabrik.
Lisaks on piirkonnas veel arvukalt erinevaid toitlustusettevõtteid.
Öiste võistluskeskuses (28.08) toitlustust organiseeritud ei ole.
Sprinditeate võistluskeskuses (29.08) on võimalik osta söögipoolist Leedri külakohvikust.
Võistluskeskuses pakub jäätist Muhu Jäätise Wabrik.

MÜÜK:
Võistlustel pakuvad spordi- ja orienteerumiskaupu ettevõtted T-Style ja OÜ Skvaier.
29.08 on Leedri külas müügil ka kohalike ettevõtjate tooteid.

LASTEHOID:
28.08 on Kuressaares sprindivõistluse ajal avatud lastehoid ning öiste võistluste ajal on lastehoiu
teenus võimalik vastavalt vajadusele.
Lastehoiu soovi korral sprindis ja/või öises palume enda vajadustest ette teada anda aadressil
mariliis.kaljur@gmail.com (+372 5103547)
Sprinditeates pakume lastele tegevusnurka koos meelelahutusega.

RIIETUMINE JA PESEMINE:
28.08 Kuressaares eraldi riietumiseks ruumi planeeritud ei ole. Peale võistlus on võimalik soovi
korral käia pesemas Kuressaare spordikeskuses, Vallimaa 16a - hind 1€ inimese kohta.
Öiste võistluskeskuses on riietuda võimalik sisetingimustes - naelikutega sisenemine keelatud.
Öiste võistluskeskuses on väike paisjärv, milles on võimalik ujuda. Mererand on samuti läheduses.
29.08 sprinditeates eraldi riietumisruume või välitingimustes pesemist ei ole. Soovi korral saab
pesemas käia Lümanda rahvamajas - duši hind 2,50 eur/in.

TREENINGÜRITUSED:
26.08: Saaremaa orienteerumis-neljapäevak Muhus, Kautliku-Rannaniidi maastikul.
Maastik on Eestis harva kogetav ja eksootiliste sugemetega kiire ja avatud alvar, mis vaheldub
tihedate kadastiku lappidega. Siin-seal leidub kaljunukke ja kive.
Start avatud 15.00 - 20.00 (startimine rajale vabalt valitud ajal).
Täpsem info: www.paevakud.ee või https://drive.google.com/file/d/1Sbw51_HG_nWeTUyxqMhYsKhvJQBnlg2z/view?usp=sharing
Varasem kaart: https://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2020041
27.08: Saaremaa orienteerumis-päevak Kuressaare linnuse sprindikaardil.
Maastik pakub keerulist linnuse-orienteerumist oma põnevate teevalikutega ning ka kiiremat
pargiala ja mereäärt.
Start avatud 15.00 - 20.00 (startimine rajale vabalt valitud ajal).
Täpsem info: www.paevakud.ee või https://drive.google.com/file/d/1QJ0PVmyYwv5PxJBdy_slZi_YH6FOKtX2/view?usp=sharing
Varasem kaart: https://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2003012

MAJUTUSVÕIMALUSED:
Askeetlikuma majutuse soovi korral on võimalik ühendust võtta järgnevate kohtadega:
- Kihelkonna kool: ööbimine naridel. Linadega 7 eur/öö, ilma linadeta 5 eur/öö. Kontakt: Kai Kallas
tel 509 0210.
- Lümanda rahvamaja: ööbimine saali põrandal. Täiskasvanu 10 eur/öö, õpilane 5 eur/öö.
Kontakt: Jaanika Tiitson tel 56 236 402
- Taritu rahvamaja: ööbimine põrandal. Täiskasvanu 10 eur/öö, õpilane 5 eur/öö. Kontakt: Aili
Salong tel 526 4499. Broneerida hiljemalt 10. augustiks.
Muus osas on Saaremaal arvukalt erinevat tüüpi majutusvõimalusi. Infot võib leida näiteks
aadressil https://visitsaaremaa.ee/ või mujalt sarnase eesmärgiga lehekülgedelt.

Eripakkumised märksõnaga “Orienteerujad” järgmistelt majutajatelt!

SPAD, HOTELLID

- Go Spa: peresõbralik hotell, kus rõõmu jätkub nii suurtele kui väikestele spaa-sõpradele. Majutus standard kaheinimesetoas koos saunade ja basseinide piiramatu kasutusega -15%. Tel
4550101, info@gospa.ee. https://www.gospa.ee/
- Grand Rose Spa: suurima saunade valikuga Spa- ja saunakeskus Saaremaal. 1 kuni 2 ööd
-10%, 3 ööd -15%, info@grandrose.ee, tel 666 7000. https://grandrose.ee/
- Arensburg Boutique Hotel & Spa: romantiline, stiilne, privaatsust ja rahu pakkuv butiikhotell
Kuressaare peatänava ääres. Otsebroneerimisel ühene superior tuba 79 eur/öö (tavahind 130
eur), kahene superior tuba 89 eur/öö (tavahind 145 eur). Hinnas hommikusöök ja spaa külastus.
sales@arensburg.ee, tel 45 24 705, https://arensburg.ee/
- Repo Hotell: hubane hotell Kuressaare kesklinnas. Öö kahele 50 eurot, ühele 39 eurot, buffet
hommikusöögiga. repo@saaremaa.ee, tel 5330 9444, https://repo.voog.com/et
- Linnahotell: suurepärase asukohaga väike, aga hubane hotell Kuressaare kesklinnas. Ühene
tuba 65 eur/öö, kahene tuba 75 eur/öö, hinnas ka hommikusöök. kuressaare@linnahotell.ee, tel
45 31 888, https://www.linnahotell.ee/
- Saaremaa hotell: Mändjala suvituspiirkonnas. Kahekohalised toad koos hommikusöögiga:
standard 66.-, superior 86.-, superior rõduga 96.-, peretuba 106.- neljale täiskasvanule, suite
226.-. saaremaa@saarehotell.ee, tel 505 8272, https://www.saarehotell.ee/

PUHKEMAJAD:

- Anni turismitalu: puutumatu loodus, aastasadade hingus ja tänapäevased mugavused
üheskoos Lääne-Saaremaal võistluspaikade läheduses. Kolmeks ööks majutus koos hommikusöögiga 20 protsenti soodsam tavahinnast. Saunateenused 10 protsenti soodsamad ja muu
toitlustus ka 10 protsenti soodsam. info@anniturism.ee, tel 50 82702. http://www.anniturism.ee/
- Õnneoru puhkemaja: privaatne oma mini-Spaga puhkemaja võistluspaikade lähistel. 3 ööga
broneering -10% tavahinnast. saaremajutus@gmail.com, tel 53071664. https://saaremajutus.ee/accommodation/onneoru-puhkemaja/
- Kivi-Roosi puhkemaja: vanalähedaselt renoveeritud armas puhkemaja Lümanda külas, Leedri
võistluspaiga vahetus läheduses. 2 öö majutus -10%, 3 öö majutus -15%. Tasuta puuküttega
sauna kasutus. info@tirrutalu.ee, tel 523 7029. https://www.tirrutalu.ee/kivi-roosi-puhkemaja
- Andruse mahe- ja turismitalu: Hubane majutus ja kosutav hommikusöök spordisõbrale Mustjala kandis. 3 ööd kaheses toas hommikusöögiga 135€, 3 ööd neljases toas hommikusöögiga
200€. heidi@andrusetalu.ee, tel 5666 0396, www.andrusetalu.ee
- Silbernagel Apartment: kaasaegne puhkemaja 100 m kaugusel Kuressaare raekojast. Otse
broneerimisel 26.-29.08 3 ööd kahele 180.- eur; neljale ehk lapsed või teine paar alumisel korrusel lahtikäival diivanil 220.- eur. info@silbernagel.ee, tel 513 8767, https://silbernagel.ee/
- Meela Turismitalu: Oma lilleaia ja puhkekompleksiga majutus, sobib kõige paremini gruppidele
suurusega 9, 6 või 15 inimest. Soodsad otsebroneerimishinnad. Ruuta Turja info@meela.ee, tel
5669 9609.
- Sadama talu: puhketalu Saaremaa põhjakaldal otse mere ääres. Kolmeks ööks pakkumise hind
20 eurot ehk - 20% tavahinnast, lisaks tasuta üks saunaõhtu karastava allikatiigiga ja muidugi ka
merega mõne sammu kaugusel. www.sadamatalu.ee, tel 502 4049.
- Kotka Talu: omaette rahulik turismitalu Pöide kandis. Otse broneerides -15% booking.com-i
hinnast. kadri.forsstrom@hotmail.com, tel +358401720903. https://www.facebook.com/KotkaTalu/
- Laevnina puhkemaja: puhkemaja kuuele Saaremaa lõunarannikul. Terve maja broneerimisel
soodustus -20%. Raivo Pukk raivo.pukk@hotmail.co.uk, tel 503 7773.

KÄMPINGUD, HOSTELI TÜÜPI MAJUTUSED

- Karujärve kämping: parim koht perepuhkuseks Karujärve kaldal. Letihindadest soodustus
-20%. jyri@karujarve.ee, tel 45 42181, https://www.karujarve.ee/et/karujarve/
- Mändjala kämping: Mändjala rannas asuv Saaremaa suurim kämping. Tavakämpingus ööbimine 3 ööd vaid 25 EUR (tavahind 39 EUR). Hind sisaldab voodipesude ja dušši kasutust. info@mandjala.ee, tel +3725029706. https://mandjala.ee/
- Kärla Spordihall: soodne põranda- ja hostelimajutus. Raivo Uus sphall@hot.ee, tel 5224999

ISSprOM 2019
Sprindikaartidel kasutatavad leppemärgid, mida on võistlejatel keelatud ületada või läbida:

AS

TK

ADA

KAST yTEHTUD

SAA

RE

MA

ARE

ANNO 2011

ADA K A S T

SAAREMAA

K ADAKASIIRU P

ST K

TEHTUD SA

H TA

LOODUSTOODE

JUNIPER SYRUP

FYSIOREE

M

PU

AP

HT

AA

U

TOETAJAD:

