44. JÄRVAMAA ORIENTEERUMISPÄEVAKUD 2020
JUHEND
EESMÄRK
Orienteerumise populaarsuse tõstmine ja kogu suvehooaega läbiva orienteerumisvõimaluse pakkumine
Järvamaal.
OSALEJAD
Osaleda võivad kõik soovijad. Osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
Orienteerumispäevak on avalik üritus, kus võidakse pildistada ja filmida ning neid ka avalikustada.
Orienteerumispäevakul osalemisel annate ühtlasi nõusoleku nii nende, kui ka võistlustulemuste
avalikustamiseks. Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse
korralduslikel eesmärkidel.
AEG JA KOHT
Kuupäev Stardi aeg

Koht (kaart)

Rajameister/korraldaja

Tähistus

28.04.

17.00-19.00

Viljandi lossimäed (2019011)

Kaarel Kallas/Paul Poopuu

Viljandi

12.05.

17.-19.00

Paide (uus)

Argo Loo/Kaarel Kallas

Paide

19.05.

17.00-19.00

Keava (2009001)

Rein Rooni

Türi-Rapla mnt

02.06.

17.00-19.00

Tääksi (2017014)

Ülo Vainura/Artur Soo

Imavere-Viljandi mnt

16.06.

17.00-19.00

Aegviidu (uus)

Ilmar Udam

Aegviidu

11.08.

17.00-19.00

Kellissaare (2013087)

Ahto Karu

Türi-Pärnu mnt

25.08.

17.00-19.00

Olustvere (2018073)

Kaarel Kallas/Paul Poopuu

Olustvere

08.09.

17.-19.00

Mustla-Nõmme (2017057)

Kalmer Keevend

Tallinn-Tartu mnt

01.11.

12.00

Mägede (2017013)

Märkused

sundvalik

sprint
päevakute finaal,
üllatusrada

RAJAD JA VÕISTLUKLASSID
RADA 1 - tehniline rada, 5-9 km RADA 2 - tehniline rada, 3-7 km

-

RADA 3 - lihtne rada, 2-5 km

-

RADA 4 - väga lihtne rada, 1-4 km RADA 5 -

MI
M 40
M II
M 50
NI
M III
N II
A
V

- mehed hea ettevalmistusega
- mehed 40 a.(sünniaasta järgi) ja vanemad
- mehed keskmise ettevalmistusega
- mehed 50 a.(sünniaasta järgi) ja vanemad
- naised hea ja keskmise ettevalmistusega
- mehed vähese ettevalmistusega
- naised vähese ettevalmistusega
- algajad
- valikorienteerumine

Osavõtjad valivad ise võistlusklassi vastavalt tasemele ja vanusele. Stardis on võimalik saada
orienteerumise algõpetust.
START avatud kell 17.00 - 19.00, finiš suletakse kell 20.00
REGISTREERIMINE

võistluskeskuses.

MÄRKESÜSTEEM

kasutusel elektooniline SI-märkesüsteem

TULEMUSTE ARVUTAMINE
Üldarvestus toimub kõigis võistlusklassides. A rajal toimub vaid osalemise aktiivsusarvestus.
Üldarvestuses konkureerimiseks peab võistleja osalema vähemalt neljal päevakul selles võistlusklassis.
Võistlusprotokollidesse ja üldarvestusse pääsemiseks peab võistleja omama Eesti Orienteerumisliidu
koodi (seda saab vormistada korraldaja juures). Üldarvestuses lähevad arvesse kõigi päevakute punktid.
Võrdsete punktide korral otsustab suurem esikohtade või paremate kohtade arv etappidel. Rajameistrina
tegutsemine annab etapi võitjaga võrdsed punktid.
Etapil saavad võistlejad punkte järgnevalt: I koht - 30 punkti, II koht - 25 punkti, III koht - 21
punkti, 4.koht - 19 punkti, 5.koht - 18 punkti jne.
Tulemused ja koondarvestuse leiad JOKA koduleheküljelt http://www.joka.ee/
OSALUSTASUD
Osavõtumaks -

täiskasvanu
õpilane

SI-kaardi rent
Renditud SI-kaardi kaotamine

-

4 EUR
2 EUR
1 EUR
40 EUR

AUTASUSTAMINE
Autasustatakse üldarvestuse I-III kohta. A rajal autasustatakse kõiki, kes osalenud hooaja jooksul
vähemalt neljal orienteerumispäevakul. Kõigist orienteerumispäevakutest osavõtnuile eriauhind.
MUU TEAVE:
● Tegemist on avaliku üritusega, 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.
INFO
Täiendavat infot saad JOKA koduleheküljelt http://www.joka.ee/ või Kalmer Keevend´ilt
tel. 5056595 , e-kiri: kalmer@tyri.ee

KORRALADAJA:
TOETAJAD

