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J U H E N D 

 

 

Mitmekülgsuse rändkarikas antakse OK JOKA klubi esindavale noorele aasta jooksul 

saavutatud sportlike tulemuste eest.  

 

Arvesse lähevad MN10-20 vanuseklassi kuuluvate noorte tulemused järgmistel võistlustel:  
 

• Eesti meistrivõistluste individuaaldistantsid vanuseklassides MN14, 16, 18, 20, 21 

orienteerumisjooksus, suusaorienteerumises ja rattaorienteerumises  

• Järvamaa meistrivõistlused vanuseklassides MN 16, 21   

• Järvamaa orienteerumispäevakute üldkokkuvõte klassides MN I, MN II, M III  

• Türi Metsajooks vanuseklassides MN 10, 14 , Mehed, Naised 
 

Kõikidest aasta jooksul toimunud võistlustest läheb arvesse kümme paremat tulemust. Arvesse 

minev tulemus peab olema protokolli esimeses pooles (va medalivõidud). 

 

PUNKTIARVESTUS  

Eesti meistrivõistlused: I koht 15p, II koht 12p, III koht 9p, 4. koht 7p, 5. koht 6p, 6. koht 5p, 7. 

koht 4p, 8. koht 3p, 9. koht 2p, 10. koht 1 punkt 

Järvamaa MV/Järva Mängud: I koht 7p, II koht 5p, III koht 4p, 4. koht 3p, 5. koht 2p, 6. koht 

1p. 

Järvamaa orienteerumispäevakud üldkokkuvõte: I koht 5p, II koht 3p, III koht 2p, 4. koht 1p.  

Türi Metsajooks: I koht 4p, II koht 3p, III koht 2p, 4. koht 1p.  
 

Võrdsete punktide korral eelistatakse paremate punktikohtade arvu, selle võrdsuse korral 

võetakse arvesse paremad punktikohad Eesti meistrivõistlustel.  

 

AUTASUSTAMINE  

Autasustamine toimub OK JOKA hooaja lõpetamisel.  
 

Mitmekülgseima noore arvestuse võitjat autasustatakse rändkarikaga ja kolme parimat 

spordistipendiumiga. Spordistipendiumite suurused:  

I koht   – 100 eurot,  

II koht   –   70 eurot,  

III koht  –   50 eurot.  
 

Juhul kui mitmekülgse noore arvestuses kuuluvad kolme parema hulka vaid poisid või vaid 

tüdrukud, siis sel juhul autasustatakse mitmekülgse noore arvestuses kolme parema hulka 

mittekuuluvat parimat poissi või parimat tüdrukut spordistipendiumiga 50 eurot. 

 

Aktiivseima noororienteeruja  spordistipendiumiga autasustatakse noororienteerujat, kes 

osales kõige suuremal arvul võistlustel, mis kuuluvad JOKA noorte mitmekülgsuse rändkarika 



arvestusse. Lisaks nimetatud võistlustele arvestatakse aktiivseima noororienteeruja stipendiumi 

arvestuses ka osalemisi Eesti meistrivõistlustel teateorienteerumises ja Jüriööjooksul.  
 

Aktiivseima noororienteeruja spordistipendiumi suurus on 50 eurot ja see antakse välja ühele 

poisile ja ühele tüdrukule. Kui võrdseid osalusi on enam kui ühel noorel, siis stipendiumi saaja 

loositakse. 

Aktiivsuse spordistipendiumile ei konkureeri mitmekülgse noore arvestuses juba 

spordistipendiumi saanud  noororienteerujad.  
 

Spordistipendiumi on võimalik kasutada treeninglaagrite  ja võistluste osalustasudeks või 

spordivarustuse muretsemiseks.  

 

OK JOKA juhatus 

 

                        
 

  


