
Eesti MV lühirada ja MN21 teade

Peakorraldaja: OK JOKA, Kadi-Liis Minn, tel +372 5836 2602

Rajameister mõlemal päeval: Margus Klementsov

Peasekretär: Andreas Tähnas

Ajavõtt: Johannes Ehala

Info: info@joka.ee

VÕISTLUSINFO

12.–13. september 2020    Vetla, Harjumaa

Laupäev, 12. sept. – lühirada

Startide algus 14.00

Autasustamine ~ 17.30

Pühapäev, 13. sept. – MN21 teade

Startide algus 11.00

Autasustamine ~ 14.30

Võistluskeskus

Vetla küla, Anija vald, Harjumaa

59º12’39.9’’N, 25º28’53.9’’E

Tähistus algab: Perila-Jäneda maantee 

22. kilomeetrilt.

Võistluskeskus: link

https://www.google.com/maps/place/59%C2%B012'39.9%22N+25%C2%B028'53.9%22E/@59.2097942,25.4805382,3664m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d59.2110833!4d25.4816389


Reeglid

Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Orienteerumisliidu orienteerumisjooksu meistrivõist-
luste üldjuhendile.

Link: 2020üldjuhend

Meeldetuletuseks!

Eesti MV tavarajal ilmnes, et paljud võistlejad ei tunne võistlusreegleid ja uurivad-analüüsi-
vad täiesti avalikult teatevõistluse ajal eelmise päeva võistluskaarti. 
EOLi võistlusreeglite punkt 13.9 sätestab: „Eesti MV ja EOLi võistluspäevadel ei ole mitte 
kellelgi lubatud võistluskeskuses varasemate orienteerumiskaartide kasutamine mistahes 
eesmärgil, kui korraldaja pole võistlusinfos sätestanud teisiti” ja punkt 24.6 lisab järgmise 
piirangu: „Igasugused katsed võistluspiirkonnas treenida või seda uurida on keelatud. Kat-
sed saada radade kohta muud teavet, kui korraldaja poolt avaldatu, on keelatud nii enne 
võistlust kui ka selle ajal.”
Tuletame meelde, et võistlejad on kohustatud järgima EOLi võistlusreegleid. 

Osavõtjad

Eesti 2020. aasta orienteerumisjooksu meistrivõistlustest võivad osa võtta Eesti Orienteeru-
misliidu kehtivat litsentsi omavad orienteerujad. Võistleja klubiline kuuluvus orienteerumis-
jooksus määratletakse kehtiva EOLi litsentsi põhjal. Hooaja jooksul tohib võistleja orientee-
rumisjooksus esindada ühte klubi. EOLi litsentsi kehtivust ja klubilist kuuluvust saab igaüks 
kontrollida aadressil: http://www.orienteerumine.ee/litsents/index.php

Eesti Orienteerumisliidu litsentsijuhend

Võistluste inspektor: Kaarel Kallas
EOLi volinik: Jüri Joonas (OK Võru)
Võistluste žürii: Merike Vanjuk (OK Kape), Jaagup Truusalu (OK Võru), Andreas Kraas (SK 
Saue Tammed)

Eesti meistrivõistluste eritingimused

LÜHIRADA
Loosimine: klassidesse MN21 registreerunud võistlejatest paigutatakse EOLi edetabeli 
absoluutarvestuse 10 esimest meest ja 6 esimest naist stardijärjekorra lõppu edetabeliseisu 
pööratud järjestuses. Aluseks on edetabeli seis 8 päeva enne võistluspäeva.

Stardiintervall: on kõikides võistlusklassides 3 minutit, välja arvatud MN21, kus stardi-
intervall on 2 minutit.

TEADE
Teatevõistkonnad on 3-liikmelised. Teise vahetuse etapi pikkus on 2/3 ülejäänud etappide 
pikkusest.

https://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2020/nr.2270_EestiMV_OJ_2020_yldjuhend.pdf
https://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2020/nr.2261_EOL_litsentsijuhend_2020_parandatud_20191116.pdf


AUTASUSTAMINE
Lühirajal autasustatakse Eesti MV medalitega võistlusklassides MN14, MN16, MN18, 
MN20 ja MN21 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad 
Eestis alalist elamisluba. Võistlusklassides MN35–80 autasustatakse Eesti MV medalitega 
kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eestis alalist elamis-
luba või on EOLi klubide liikmed.

Teatejooksus autasustatakse Eesti MV medalitega kolme parema võistkonna kõiki liikmeid 
tingimusel, et võistkond on koostatud ühe EOLi klubi võistlejatest.

COVID-19 info

Võistluskeskuses on saadaval desinfitseerimisvahendid. Kõigil osavõtjatel palutakse hoida 
omavahelist distantsi ning suhtuda vastutustundlikult igasugustesse lähikontaktidesse. 
Haigusnähtudega inimestel palutakse kindlasti koju jääda.

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 võistlus-
keskuses 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.

VOLINIKU ARVAMUS

Head orienteerujad, saate võistelda väga huvitaval ja lühirajale sobilikul maastikul. 

Maastiku läbitavus on varieeruv ja kaardil adekvaatselt kajastatud. Lühirajale kohaselt on 
maastikul kontrollpunkte tihedalt ja KP tunnusnumbrite kontrollimine kindlasti vajalik. 
Piiratud nähtavusega metsas on soovitud suuna hoidmine lihtne kaduma, kompassi kasu-
tamise oskus saab kindlasti rajameistri poolt kontrollitud. 

Enda ja teiste tervise huvides palun täitke võistluste korraldaja ja terviseameti soovitusi. 
Haigusnähtude korral püsige kodus.

Volinik Jüri Joonas



Maastik ja kaart

Vetla kaart hõlmab kahte erinevat 
maastiku osa: tugevasti liigestatud keeruka 
reljeefiga Taganurga mõhnastikku ja väi-
keste reljeefivormidega nõrgalt liigestatud 
soode-rabade piirkonda. 
Mõhnastikus on kõrguste vahe 32 m, läbi-
tavus valdavalt halb kuni väga halb, teede 
ja sihtide võrk puudub. Ala läbib vaid paar 
metsateed ja kaks laia kõrgepingeliini kori-
dori, mis on võsast puhastatud ja hästi 
joostavad. 
Lõunapoolses soode ja rabade piirkonnas 
on kõrguste vahe 15 m, läbitavus keskmine, 
kohati ka väga hea, samas esineb piirkon-
nas ka tuulemurdu. Teid on vähe, sihid on 
enamsti kinni kasvamas ja halvasti nähta-
vad.
Kuna võistlusmaastik asub Kõrvemaa 
looduskaitse alal, siis värskeid raiesmikke 
pole juurde tulnud. Mõnes kohas on tehtud 
harvendus- ja valgusraiet.

KAART ja MÕÕTKAVA
Autor: Margus Klementsov
Kaardistatud 2019–2020. 
Eelmine kaart: link
Lühirada 
Klassides MN60–80 1:  7 500,  h 5 m 
Teistes klassides       1:10 000,  h 5 m
Lühirajal on KP-rõnga juurde märgitud  
vaid järjekorranumber. KP tunnusnumber 
on kaardi servas olevas legendis.  
Lisalegende saab eelstardist.
Teade
1:10 000, h 5 m
Teates on KP-rõnga juurde märgitud nii 
läbimise järjekorranumber kui ka KP tun-
nusnumber. Legendid on kaardi servas.

Märkesüsteem

SPORTident AIR+ märkesüsteem. 
SI-pulga rent maksab 2 eurot. 
SI-pulga numbri muutmine pärast regist-
reerimise lõppu on tasuline (2 eurot). 

KEELUALA SKEEM

TOETAJAD

Türi vald

NB! Kuni võistluste toimumiseni on kõigil 
poten siaalsetel võistlejatel keelatud viibida 
võistlus maastikul.

https://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/9630.gif


STARDIMAKSUD

Lühirada

Kuni 07.09 08.–12.09 

MN14–18
MN20 
MN21
MN35–60
MN65–80

6 €
9 €

16 €
15 €
10 €

9 €
13,5 €

24 €
22,5 €

15 €

Registreerimine
Võistlustele saab registreeruda Osport.ee keskkonnas 7. septembrini (k.a). Registreeru-
mine jõustub osavõtutasu laekumisega võistluse korraldajale. Hiljem saab registreeruda 
vaid vabadele reservkohtadele. Teatevõistluse võistkonna koosseis koos jooksujärjestuse ja 
SI-kaardi numbritega tuleb esitada hiljemalt 12. septembri kella 17.00-ks Osport.ee kesk-
konnas. Orienteerumisklubi JOKA arveldusarve on EE901010220016401010.

Teade

Kuni 07.09 08.–12.09

N21
M21

48 €
48 €

72 €
72 €

Klassid ja radade parameetrid
Lühirada

 Klass km KP Start Mõõtkava
N14 1,7 9 2 1:10 000

N16 2,1 10 2 1:10 000

N18 2,6 11 2 1:10 000

N20 3,3 11 1 1:10 000

N21 4,3 14 1 1:10 000

N35 2,6 10 2 1:10 000

N40 2,4 10 2 1:10 000

N45 2,4 10 2 1:10 000

N50 2,3 9 2 1:10 000

N55 2,3 9 2 1:10 000

N60 2,1 9 2 1:7 500

N65 2,0 9 2 1:7 500

N70 1,7 9 2 1:7 500

N75 1,5 7 2 1:7 500

N80 1,3 7 2 1:7 500

 Klass km KP Start Mõõtkava
M14 1,8 8 2 1:10 000

M16 2,3 9 2 1:10 000

M18 3,3 11 1 1:10 000

M20 3,6 12 1 1:10 000

M21 5,1 17 1 1:10 000

M35 3,6 12 1 1:10 000

M40 3,0 12 2 1:10 000

M45 3,0 12 2 1:10 000

M50 2,6 10 2 1:10 000

M55 2,6 10 2 1:10 000

M60 2,5 10 2 1:7 500

M65 2,5 10 2 1:7 500

M70 2,1 9 2 1:7 500

M75 2,0 9 2 1:7 500

M80 1,5 7 2 1:7 500

Teade. Kaardi mõõtkava 1:10 000

Klass / vahetus km KP Press
N21   1. vahetus 6,2 18 4,3 km

N21   2. vahetus 4,4 13 2,6 km

N21   3. vahetus  6,2 18 4,3 km

Klass / vahetus km KP Press
M21   1. vahetus 7,3 19 5,7 km

M21   2. vahetus 5,4 13 4,0 km

M21   3. vahetus 7,3 19 5,7 km

https://osport.ee/
https://osport.ee/


Finiš
Lühirada 
Finiš on võistluskeskuses.
Lõpuaeg fikseeritakse finišijoonel asuva
jaamaga (tavalise SI-pulgaga tuleb teha 
märge, Air+ pulgaga läbi joosta).

Teatevõistlus
Teatevõistluse viimases vahetuses on 
finišijoonel kohtunik, kes fikseerib pare-
musjärjestuse, seejärel tuleb märkida samas 
järjestuses finišijaamas. 

Start
Lühirada 
Start 1 – 700 m võistluskeskusest.
Start 2 – 1000 m võistluskeskusest.
Tee starti on tähistatud viitadega.
Eelstart on 3 minutit va MN21 klassides,
kus eelstart on 2 min. 
Stardis on lisalegendid, kleeplint ja käärid.
Soojendust võib teha starti viival teel.

Teatevõistlus 
Start on võistluskeskuses. 
N21 start – 11.00
M21 start – 11.10
Avatud raja ühisstart – 11.25
Soojendust võib teha parklasse tuleku teel 
ja teatevahetus alas.

Lisavõimalusena saab osaleda avatud rajal. 
Starditakse teatega samale rajale. Osalus-
tasu on 10 €. Tasumine kohapeal sularahas.
Registreeruda palume hiljemalt 10. septem-
bri õhtuks e-posti teel: 
info@joka.ee  

WC-d on võistluskeskuses ja stardis.

Rinnanumbrid
Lühirajal ja teatevõistlusel on kõikidel 
võistle jatel rinnanumbrid. Numbrid on 
võistlus keskuses infotahvli juures. 
Võistlejad, kes ei ole tasunud stardimaksu, 
saavad rinnanumbri peale stardimaksu 
tasumist infotelgist. 
Ilma rinnanumbrita starti ei lubata. 
Palume haaknõelad ise kaasa võtta! 
Korraldajatelt saab haaknõelu tasu eest.

GPS
Klassides M21 ja N21 on GPS jälgimine. 
GPS-iga võistlejate nimed esitatakse 
www.joka.ee kodulehel ja võistluskeskuses 
infotahvlil. 
Teatevõistlusel GPS seadet kandvate võist-
kondade nimekiri pannakse infotahvlile 
pühapäeval.
GPS seade kinnitatakse kohtuniku poolt 
võistleja õlavarrele või GPS-taskusse stardi-
paigas enne eelstarti. GPS seadme kand-
mine on määratud võistlejale kohustuslik 
ning seda võistluse käigus välja lülitada ei 
tohi. 

Tulemused
Esialgseid tulemusi näeb võistluskeskuses 
ja otse.osport.ee keskkonnas. Ametlikud 
tulemused avaldatakse korraldaja kodulehel 
www.joka.ee



Kohtumiseni  Vetlas!

Kaebused ja protestid

Kaebusi ja proteste võivad esitada võistlejad, võistleja treener ja võistkonna esindaja. Kae-
bus tuleb esitada korraldajale suuliselt või kirjalikult niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem 
kui 30 minutit pärast viimase võistleja lõpetamist. Korraldaja vaatab kaebuse läbi ning 
teatab otsuse viivitamatult kaebuse esitajale. Kaebuse esitamine on tasuta.

Proteste võib esitada kaebuse lahendamisel tehtud otsuse vastu. Protest tuleb esitada 
kirjalikult võistluste volinikule niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 15 minutit pärast 
protesti esile kutsunud otsuse teatavakstegemist.

Muu info

Parkimine on korraldatud võistluskeskuse 
lähedal heinamaal. 
Pesemine. Võistluskeskuses on soe dušš.
WC-d asuvad võistluskeskuses ja stardis.
Toitlustamine. Võistluskeskuses on puhvet.
Lastehoid on mõlemal päeval.
Majutus. Info majutusvõimaluste kohta on 
leitav https://www.puhkaeestis.ee

Isikuandmete kaitse
Tegemist on avaliku spordiüritusega, mil-
le käigus võidakse pildistada, filmida ning 
jäädvustatut avalikult esitada. Võistluste 
protokollid on avalikud dokumendid ja neid 
saab arhiveerituna kasutada ajaloolistel 
eesmärkidel. Kõiki võistlejatelt küsitud and-
meid kasutatakse vaid võistluse korraldami-
se eesmärgil.

EOLi TOETAJAD


