2021. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RATTAORIENTEERUMISES
05. juuni 2021 LÜHIRADA ja SPRINT
06. juuni 2021 TAVARADA
Haljala vald, Lääne-Virumaa
VÕISTLUSINFO

ÜLDIST
Võistluste korraldamisel lähtutakse COVID-19 käitumisjuhendist spordivõistluste korraldajatele alates
31. maist 2021

AJAKAVA
Laupäev, 05. juuni Käsmu/Võsu
Võistluskeskus avatakse
Lühiraja startide algus Käsmus
Sprindi startide algus Võsul

10.30
12.00
18.00

Pühapäev, 6. juuni Ilumäe - Muike
Võistluskeskus avatakse
Tavaraja startide algus Ilumäel

10.30
12.00

VÕISTLUSKESKUSED
Kõik võistlused toimuvad erinevatel kaartidel ja kasutusel on erinevad võistluskeskused.
Võistluskeskuste asukoha kaardilink.
Käsmu – Võistluskeskus asub Käsmu küla spordiplatsil.

Võsu – Võistluskeskus asub Võsu rannaparklas.

Ilumäe – Võistluskeskus asub Muike vanas liivakarjääris.

OSAVÕTUKLASSID
OSAVÕTUKLASSID M, N 17, 20, 21, 40, 50, M60.
PRADADE PIKKUSED
Radade pikkused on antud stardiprotokollis(linnulennuliselt)

MAASTIKUD
Lühirada – Käsmu poolsaar, mille kivisem osa jääb Käsmu küla poole. Poolsaarel erineva
sõidetavusega metsateed ja jalgrajad.
Sprint – Võsu alevik ja selle lähiümbrus.
Tavarada – Ilumäe ümbruse männimetsad, kuhu Palmse mõisnik on lasknud kunagi rajada
korrapärase kvartalite süsteemi. Viimase kahesaja aastaga on muutunud kvartaleid eraldavad
sihid valdavalt hästi sõidetavateks metsateedeks.
KAART
Varasemad võistlusmaastike kaardid:
Käsmu https://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2018044
Võsu https://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2016050

Ilumäe https://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2017019
Lisaks on võistluste tarbeks kõigile maastikele juurdekaardistatud uusi, varasemate
kaartidega külgnevaid alasid. MTBO kaardistuse on Käsmus ja Ilumäel teostanud Kuno
Rooba ja Võsul Mait Tõnisson

KAARDINÄIDISED

Kaardile on KP kõrvale trükitud järjekorranumber ja KP tunnusnumber.
KAARDIMÕÕDUD
Lühirada – 1:10000, A3
Sprint – 1:7500 A4
Tavarada – 1:17500 (EOL nõustaja nõusolekul) A4. M21 võistlusklassis on kaks ringi.
Võistleja saab stardis mõlemad kaardid, mis on klambriga ühendatud.
Kõrgusjoonte vahe kõigil kaartidele 2,5m
Kaart on trükitud veekindlale „halli“ taustaga paberile.
KEELUALAD
Kaartide 2016050, 2018044 ja 2017019 territooriumil on keelatud treenida ja võistelda kuni
07.06.2021. Lääne-Virumaa orienteerumiskolmapäevakul 26.05.2021 võib osaleda.
Nimetatud päevak kasutab EMV tavarajaga sama võistluskeskust ja väikeses mahus maastik
kattub

STARDIKORRALDUS
Stardiintervallid:
Lühirada

Sprint

Tavarada

2 minutit

1 minut

3 minutit

Stardikaugused:
Lühirada – starti umbes 1 km, starti viival teel võib ühtlasi teha sooja ja samuti võib sooja
teha Käsmu-Võsu kergliiklusteel, kuni Võsu ringtee ristmikuni.
Sprint – 500m – vaata täpsemat sprindi infot
Tavarada – starti umbes 1 km. Võistluskeskuse ja stardi vahel võib sooja teha, samuti võib
sõita metsateed mööda Oruveski suunas.
Teekond starti on tähistatud valge EOP kilelintidega. Eelstart kolm minutit.
RINNANUMBRID
Kõikidele võistlejatele on nimeline rattanumber.
MÄRKESÜSTEEM
Kasutusel on puutevaba SI Air märkesüsteem. Kasutusel on väikesed, väikese tööraadiusega
jaamad. Kontrollige märke saamist! Korraldajalt on võimalik SI kaarte rentida, hinnaga 2
eurot võistlus.
GPS JÄLGIMINE
 Korraldaja paigaldab stardis M21 klassi ja N21 võistlusklassi võistlejale GPS saatja.
 Valitud võistlejate nimed on väljatoodud stardiprotokollis.
 Veel startimata võistlejatel on keelatud ükskõik mis viisil hankida GPS jälgimisest
infot eesootava raja kohta.
AUTASUSTAMINE
Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklasside M17, N17, M20, N20, M21, N21 kolme
paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba.
Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides MN40, MN50 ja M60 kolme paremat
võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on EOLi
klubide liikmed. Juhul kui väljaspool EMV arvestust osalenud võistleja tuleb kolme parema
hulka, autasustatakse teda võistluse korraldaja poolt välja pandud esemelise auhinnaga.
JOOGIPUNKT
Tulenevalt COVID-19 reeglitest võib kasutada ainult isiklike joogivahendeid. Vajaminev
söök ja jook tuleb ise rajale kaasa võtta.
TOITLUSTUS
Korraldajate puhvetist on võimalik osta seljankat, kohvi ja saiakest.
PESEMINE
Võistluskeskustes puuduvad organiseeritud pesemisvõimalused. Võsul võimalus minna merre
ja Muikel järve.

MAJUTUS
Majutusvõimalused Lääne-Virumaal: https://booki.ng/2tbY1Qc
VÕISTLUSE KORRALDAJA
 Orienteerumisklubi RAKVERE - Lasketiiru 10, 45107 Tapa
 Peakorraldaja: Kuno Rooba, tel. 5649 5436, e-post kuno.rooba@gmail.com
 Võistluse kodulehekülg - www.raok.ee

