Tartu Linna
Koolinoorte KV valikorienteerumises
2017-2018 õppeaasta võistlusjuhend
1. AEG JA KOHT
09.mai 2018.a Karlova linnaosa, Õpetajate Seminari Staadion (Salme tn 1)
Võistluskeskus avatud kell 13:00
Startide algus kell 13:30.

2. VÕISTLUSALA
Võistlus toimub sundvalikorienteerumisena s.t. võistlejal tuleb läbida oma vanuseklassis
juhendis ette antud punktide arv vabalt valitud järjekorras. Võistlejad läbivad p.3 väljatoodud
KP-de arvu (hetkel rajameister veel planeerib radu ja seetõttu hetkepunktis 3 vaid küsimärgid.
Info saabub hiljem).
Võistlus toimub 1 min stardiintervalliga eraldistardist. Maastik tehniliselt lihtne, kõik saavad
sellega hakkama ja üksi liikumisest hirmu ei pea tundma. 1.-3 klassi õpilastel ei ole põhjust
tänavatel liikuda – nemad saavad oma punktide arvu täis tänavatele mitte minnes! Rajameister
planeerib KP asukohad selliselt, et ei oleks põjust üledada suure liiklusega tänavaid või kui
on, siis ületus oleks võimalik üle vöötraja – ka orienteerumises tuleb jälgida liikluseeskirju!
Korraga stardib kuni 6 võistlejat erinevatest võistlusklassidest. Startide algus kell 13.30.
Korraldaja üritab teha nii, et kella 14.00-ks on kõik startinud.
4.-12. klassi võistlejatlejad saavad kaardi stardihetkel. 1.-3. klassi võistlejatele antakse kaart 1
min enne starti. Juhendajatel on võimalus 1.-3. klassi õpilasi enne starti juhendada.
Võitjaks tuleb see võistleja, kes on oma vanuseklassis läbinud raja kõige kiiremini, saades
kätte p.3 märgitud KP-de arvu. Need, kes ei ole läbinud juhendis toodud KP-de arvu, saavad
tulemuse protokolli lõpus ning nad järjestatakse läbitud KP-de arvu järgi. Võrdsete punktide
korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on parem (väiksem).

3. OSAVÕTUKLASSID JA LÄBITAVATE KP-de ARV
Põhikool
1.-3. kl
Põhikool
4.-5. kl
Põhikool
6.-7. kl
Põhikool
8.-9. kl
Gümnaasium
10.-12. kl
Maastikul kokku 30 KP-d

tüdrukud 7KP
tüdrukud 13KP
tüdrukud 15 KP
tüdrukud 15 KP
tüdrukud 20 KP

poisid
poisid
poisid
poisid
poisid

7 KP
15 KP
20 KP
22 KP
25 KP

KONTROLLAEG: üks tund kõikidel klassidel.

4. MAASTIK JA KAART
Kaarti mõõtkava 1:5 000, 1 cm kaardil, vastab 50 m. looduses.
Kõrgusjoonte vahe 2,5 meetrit.
Kaardi suurus A4 (soovijad saavad kaardile kilekoti)
Kaarti on valminud 2017 kevadel.

5. MÄRKESÜSTEEM JA TULEMUSED
Kõigis võistlusklassides on elektrooniline SPORTident märkesüsteem.
Stardihetkel tuleb oma start fikseerida SI stardijaamas (kohtunikud suunavad ja juhendavad
kohapeal).
Finišiaeg saadakse võistleja SI-kaartiga märke tegemisega finišijoonel olevas FINISHi
jaamas.
Peale finišeerimist toimub SI-kaardilt andmete mahalugemine, mille järel saab iga võistleja
oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe. Kõik startinud peavad rajalt tulles läbima finishi.
Esialgsed tulemused ilmuvad jooksvalt võistluskeskuse tulemuste tabloole. Ametlikud
tulemused leiab MTÜ Seiklushunt kodulehelt www.seiklushunt.ee hiljemalt võistlusjärgse
päeva õhtuks.
Võistlusteks vajaminevad SI-kaartid saavad koolide esindajad kätte korraldajate käest enne
starti võistluskeskuses. On lubatud kasutada ka isiklikke SI-kaarte/pulki. Isikliku SI-number
tuleb ära näidata registreerimislehel. Renditud SI-kaart tuleb tagastada korraldajale peale
lõpetamist finishis. Kaotatud SI-kaardi eest tuleb tasuda selle maksumus 20 eurot!

6. PARIMA GÜMNAASIUMI JA PÕHIKOOLI SELGITAMINE
Koolide võistkondlik paremus selgitatakse eraldi põhikoolide ja gümnaasiumide osas.
Põhikooli tulemuse saamiseks liidetakse igast erinevast vanuseklassist kahe parima tüdruku ja
kahe parima poisi tulemus. Gümnaasiumidel läheb arvesse 3 paremat tulemust kummastki
võistlusklassist. Punktiarvestus: I koht - 15 p., II koht -13 p., III koht -11 p., 4. koht – 10p
jne. Alates 13.-st kohast saavad kõik määrustepäraselt võistlusdistantsi läbinud sportlased 1punkti. Võistkondade võrdsete punktide korral määrab paremuse parimate kohtade arv.
Väljaspool võistlust osalevad võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

7. AUTASUSTAMINE
Kõikide vanuseklasside kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga peale võistluse
lõppu võistluskeskuses.
Koolide arvestuses autasustatakse põhikooli ja gümnaasiumi parimaid karikaga. Koolide
autasustamine toimub esimesel võimalusel peale tulemuste avalikustamist.

8.REGISTREERIMINE
Kuni 07.mai 2018.a õhtuni, aadressile: vallo.vaher@katoliku.edu.ee, kus märkida ära kool,
võistleja nimi ning oma SI-kaarti number juhul, kui see on olemas. SI-kaarti puudumisel
annavad selle korraldajad. Registreerimisel kasutada käesoleva juhendi lõpus olevat
registreerimisvormi.

9. ÜLDINE TEAVE
Iga osaleja vastutab ise enda tervisliku seisundi eest. Lapsed osalevad lapsevanemate
vastutusel. Info: Vallo Vaher 5250653; vallo.vaher@katoliku.edu.ee
Käesolev juhend ja teave võistluse kohta on kättesaadav MTÜ Seiklushunt kodulehel
www.seiklushunt.ee/paevakud
Peakorraldaja: MTÜ Seiklushunt, Arvi Anton, +372 53 33 2456, arvi@seiklushunt.ee

10. VÕISTLUSREEGLID
Rajad kulgevad linnakeskkonnas kortermajade vahel, tänavatel, rohealadel jm avalikus
ruumis. Linnades ja asulates orienteerudes tasub tähele panna, et mitmed
orienteerumisrajal ette tulevad objektid, näiteks kõrged aiad, kõrged müürid, lillepeenrad või
hekid, on osalejatele ületamiseks keelatud, samuti on keelatud siseneda eramajade või
asutuste hoovidesse, kui need on vastava leppemärgiga tähistatud. Ühtlasi pole lubatud teha
kontrollpunkti märget ka läbi/üle keelatud aia, heki, müüri.
Kuigi füüsiliselt suudaks enamus ronida üle aedade ja müüride, karata üle hekkide ning leida
läbipääs hoovist, siis võõra vara ja heade suhete hoidmiseks paluvad korraldajad kaardil
näidatud keeldudest kinni pidada. Mõtle seatud piirangutest ja keelatud objektidest kui
staadionile tõmmatud valgetest joontest - jooksja peab jääma alati nende vahele ning isegi
joonele astumine toob kaasa palju pahandust.
Üldjoontes tunned keeldu tähistavad märgid kaardil ära jämeda musta joone (aed,
müür) ning samblarohelise värvi järgi. Tutvu ka juuresolevate näidistega ning kahtluse
korral küsi enne starti korraldajalt.

REGISTREERIMISLEHT
Kool : ..............................................................
Esindaja : .................................................
Nimi

Klass

SI number

