
 
Valgamaa koolide 2021.a. individuaal-võistkondlikud

karikavõistlused suundorienteerumises
 

AEG JA KOHT: 15. oktoober 2021.a. Lüllemäe Põhikooli juures. Saabumine võistluspaika kell
10.30-11.30. Startide algus kell 12.00
KORRALDAJAD: Valgamaa Spordiliit koos Lüllemäe Põhikooliga. Peakohtunik Valev Sisov,
rajameister Toivo Kotov
VÕISTLUSALA: Toimub suundorienteerumine Valgamaa koolide kaheliikmelistele patrullidele
ehk paaridele. Paar peab raja läbima koos. Iga paar saab võistluskaardi KP-de ja KP-de
sõnalegendidega ning SI-kiibi ehk mälupulga. Rada tuleb läbida etteantud (suunatud)
järjekorras.
VÕISTLUSKLASSID : Võistlusklassid moodustuvad kooliklasside järgi. Võistlusklassid lähevad
rajale ühisstardist.
Võistlusklassid, radade pikkused ja stardiaeg:
Võistlusklass Kellele Rada Start
P10-12kl; T10-12kl 10.-12. klassi poisid ja tüdrukud 3,2km 7KP 12:05.00
P8-9kl; T8-9kl 8.-9. klassi poisid ja tüdrukud 2,1km 5KP 12:10.00

P6-7kl; T6-7kl 6.-7. klassi poisid ja tüdrukud 1,8km 5KP 12:15.00
P1-5kl; T1-5kl 1.-5. klassi poisid ja tüdrukud 0,7km 3KP 12.20.00
OSAVÕTUKORD: Kasutusel elektrooniline võistlussüsteem SPORTident (SI).
SI-märke tegemist saab enne starti harjutada nn. nullimisjaamas.
Stardialasse kutsutakse paarid 5 minutit enne stardiaega. Peale võistluskaartide väljajagamist
võib kaarti vaadata.
Peale stardikäsklust tuleb SI-kiibiga teha märge stardijaamas (stardis 3 jaama). Siis hakkab
võistlusaeg tegelikult jooksma.
Rajal tuleb SI-märge teha KP-jaamas. NB! Kontrollida KP tunnusnubrit!
Paarid peavad finišeerima käsikäes. Finišis tuleb SI-märge teha finišijaamas.
Seejärel võib SI-kiibilt tulemuste mahalugemiseks siirduda rahulikult IT-kohtuniku juurde. IT-
kohtunikule tuleb öelda oma võistlusklass. Peale SI-kiibi tagastamist annab kohtunik
etapiaegade väljatrüki.
MAASTIK: Lüllemäe asula ümbrus. Mets valdavalt kehva läbitavusega. Palju erineva vanusega
raiesmikke ja elektrikarjuseid. Jooksukeelu alad on karjaaiad, talude õue-aiamaad ja asula
keskel asuvad inimeste põllulapid. Ohukoht – Lüllemäed läbiv maantee
KAART: M 1 : 5 000, H = 5m, formaat A4, 5-värviline, välitööd ja joonis Toivo Kotov.
Vaata juhendile lisatud näidiskaarti.
TULEMUSTE ARVESTAMINE: Võistlusklassides määrab paaride paremuse raja läbimiseks
kulunud aeg.
Gümnaasiumite arvestuses lähevad arvesse 12 parema, põhikoolide arvestuses 8 parema paari
kohapunktid. Kohapunkte saab selliselt: I koht – 30 punkti, II – 27, III – 25, IV – 24 jne. Punktide
võrdsuse korral saavad määravaks paremad kohapunktid.
Võistlusklasside paremate autasustamine toimub kohapeal. Lõppprotokoll koos koolide
arvestusega saadetakse välja hiljemalt 18. oktoobril.
REGISTREERIMISE KORD: Nimeline eelregistreerimine lõpeb 11. oktoobril. Eelregistreerimine
teatada e-posti aadressile toivokotov@hot.ee:
kool, kontaktisiku andmed ja osalejate nimed vatavalt näidisele:
Ees ja perenimi Ees- ja perenimi Kool Võistlusklass
Joosep Toots Jorh Adniel Kiir Palamuse PK P6-7kl
Võistluskeskuses saavad registreerunud koolid kätte SI-kiibid. Kuni kella 11.00-ni on võimalus
võistlejaid asendada (haigestumine või mõni muu põhjus).
MUUD: Kõik käesoleva juhendiga määratlemata ja ürituse käigus tekkinud küsimused lahendab
peakohtunik kohapeal.
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