
JÄRVAMAA  MEISTRIVÕISTLUSED
ORIENTEERUMISSPRINDIS

VÕISTLUSTEAVE

AEG, KOHT, AJAKAVA:
8. august 2017 ,  Koigi. 
Võistluskeskus Koigi võimla juures.

Startide algus 18:30. 
Päevaku startide algus 10 min pärast Eesti Sprindikarikas 2017 etapi 
viimast startijat.
Eesti Sprindikarika klasside võitjate autasustamine kohe pärast tulemuste 
selgumist (orienteeruvalt kell 19.30)
Järva MV autasustamine orienteeruvalt kell 20.00
Tähistus võistluskeskusesse algab  Tartu maanteelt.

VÕISTLUSKLASSID, RAJAD:  
Järva MV M,N 21 
Eesti Sprindikarika arvestuses tehakse tulemuste protokollist väljavõte 
klassides MN 18, 21, 35, 50
Rajad:  M21 (M18, M35, M50) – 2,48 km (optimaalne 3,09 km), 20 KP

  N21 (N18, N35,N50) – 1,88 km (optimaalne 2,56 km), 18 KP
  A rada (ainult Järvamaa päevakul) -  1,53 km, 12 KP

MAASTIK JA KAART :
Koigi sprindikaart, 1: 5000, h=2,5m, A4. 
Välitööd 2016 sügis, täpsustused 2017. 
Maa-asula ja selle lähiümbrus, asula tänavad, õued, tööstusalad ja nende 
lähiümbrus, hooldatud rohealad ja samas ka osaliselt metsastunud ja 
võsastunud alad ning hooldamata rohumaad

VÕISTLUSKORRALDUS:
Soojendusala on Koigi võimla juures ja on kilelindiga tähistatud-piiratud.
Start ja finišon Koigi võimlajuures.
Stardiintervall on 1 minut. Eelstart 2 minutit. 
Kaardi võtab võistleja pärast stardipiiksu ise oma võistlusklassi 
tunnusega ämbrist.
Legendid on trükitud kaardile ja lisalegendid on saadaval eelstardis.
Stardiprotokollid asuvas võistluskeskuses.
Finišiaeg saadakse SI-märke tegemisel finišijoonel.
Võistluskaart jääb pärast finišeerimist võistleja kätte. Palun austage ausa 
mängu reegleid!
Kontrollaeg on 40 minutit.Katkestajad peavad läbima finisi.
Tualetid on Koigi võimlas.



KEELUALAD: Keelatud on läbida või ületada õuealasid, aedu, müüre, jt 
objekte, mis on keelatud vastavalt sprindikaardi tingmärkidele.
Maastikul on kilelindiga piiratud läbipääse ja need on kaardil märgitud 
violetse joonega ja parema märgatavuse huvides ka keeluala 
kaldviirutusega.
Maastikul on lillepeenardega haljasalasid, mis on kaardil tähistatud 
keelava õueala värviga (nn samblaroheline), mille ületamine on keelatud 
ja kus võib liikuda vaid peenarde vahelistel jalgradadel.
Võistlusreeglite täitmist jägivad maastikul kohtunikud. Keelatud piirete ja 
keelualade läbimisel või ületamisel võistleja tulemus tühistatakse.

OHUKOHAD: teedel, tänavatel on liiklus avatud.
 
AJAVÕTU-KONTROLLSÜSTEEM: SI-süsteem

AUTASUSTAMINE:
Järvamaa MV medalite ja diplomitega autasustatakse Järvamaal elavaid 
või Järvamaa  spordiklubide liikmeskonda kuuluvaid orienteerujaid.
Esikolmikusse jõudnud sportlasi autasustatakse auhinnaga.
Eesti Sprindikarikas 2017 etapil autasustatakse esikolmikusse jõudnuid ja 
MN 18, 35, 50 võistlusklasside võitjaid.

TÄIENDAV INFO:   Internetileheküljelt  www.joka.ee/ , Kalmer 
Keevend tel 5056595, Paul Poopuu tel 5052240

VÕISTLUSTE  KORRALDAJA:
JOKA
Peakorraldaja: Kalmer Keevend
Rajameister: Paul Poopuu
Peasekretär: Kristo Keevend


