
 

                                       ÜKS – ÜHELE VÕISTLUS 

                                                  22. juuli 2015 

                                                      Kodasoo 

 

 

 

 

Ajakava: 

18.00 kvalifikatsiooniraja startide algus vastavalt stardiprotokollile 

18.50 finaalide algus vastavalt stardiprotokollile 

 

Klassid: 

MN 18, 21, 35, 50. 

 

Võistluskorraldus: 

Võistlus koosneb mitmest ringist, millest esimene on kvalifikatsioonijooks ning 

järgnevad finaalijooksud. 

 

Kvalifikatsiooniringist pääseb edasi: 

• M21 klassis 16 paremat võistlejat 

• N21 klassis 8 paremat võistlejat 

• Teistes klassides 4 paremat võistlejat 

• Kui MN18, MN35 ja MN50 klassi jooksjad saavad kvalifikatsioonijooksus 

absoluutarvestuses järgmisse ringi, jooksevad nad edasi MN21 klassis ja saavad 

oma klassis kõrgema koha, kui need, kes ei pääsenud absoluutarvestuses edasi. 

 

Finaalidesse pääsenutest tehakse paarid vastavalt kohale kvalifikatsioonis: omavahel 

lähevad kokku: 

M21 klassis - 1. ja 16., 2. ja 15., 3. ja 14. jne. 

N21 klassis – 1. ja 8., 2. ja 7., 3. ja 6. ning 4. ja 5. 

Teistes klassides – 1. ja 4. ning 2. ja 3. 

Paar stardib samal hetkel, samale rajale erinevates suundades. Pool minutit enne starti 

saab kvalifikatsioonis parema koha saanud võistleja valida 15 sekundi jooksul endale 

meelepärasema raja suuna ning annab teise variandiga kaardi paarilisele. Igast paarist 

pääseb edasi varem finišeerinud võistleja. 

 

Kvalifikatsioonis sama aja saanud võistlejad ei jaga kohta. Parema koha saab varem 

finišeerunud võistleja. 

 

Finaalides määrustepäraselt mitte lõpetanud võistlejad saavad selles jooksus koha 

määrustepäraselt lõpetanud võistlejate taga. 

Kvalifikatsioonist ja finaalidest väljalangenud jooksevad kõik lohutusjooksu, kus 

selgitavad omavahelise paremusjärjestuse. Kõik võistlejad saavad peale väljalangemist 

joosta ühe korra lisaks. 

 

Rajad ja kaart: 

Radade pikkused on 1,5 – 2.5 km 

Kasutusel on tavaorienteerumiskaart, mis on suurendatud mõõtkavasse 1:5000, 

h=2,5m. 



 

Autasustamine: 

Jooksvalt vastavalt klasside tulemuste selgumisele. 

Autasustatakse MN21 klasside kolme paremat ja kõigi teiste klasside võitjaid. 

  

Osavõtumaksud: 

MN 21, 35, 50 – 6 € 

MN 18 – 4 € 

 

Märkesüsteem: 

Kõigis klassides kasutatakse SI-süsteemi. Võimalik on kasutada kõigi versioonide 

SI-kaarte. 

SI-kaarte on võimalik rentida korraldajalt. Rentimise soov teatada koos 

eelregistreerumisega. SI-kaardi rent – 1 € 

 

Registreerumine: 

Võistlusel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine kuni 19. juulini internetis aadressil 

https://osport.ee/ 

Lisainformatsioon: http://osprint.ee/ 

 

Võistlus läheb Eesti Sprindikarika arvestusse. 

Esimene jooks on ühtlasi Eesti Orienteerumisliidu edetabeli võistlus. 

 

Korraldajad: 

MTÜ Osprint 

Peakorraldaja: Jüri Tarmak 5567 8687 

Rajameister: Sander Annus 


