Rattaorienteerumise
17. Eesti meistrivõistlused lühirajal (WRE),
5. Eesti meistrivõistlused sprindis ja
20. Eesti meistrivõistlused tavarajal (WRE)
Rattaorienteerumise Balti meistrivõistlused

02. -03. juuli 2022
Põhja-Kõrvemaa, Anija vald, Harju maakond
Korraldajad
Orienteerumisklubi Põrgupõhja, Eesti Orienteerumisliit
Peakorraldaja – Indrek Lillsoo, tel +3725114295, e-mail indrek.lillsoo@hckehra.ee
RO kaardi- ja rajameister – Mait Tõnisson, tel +3725138911, e-mail mait.tonisson@outlook.com
EOLi nõustaja ja IOFi volinik – Mart Pais, e-mail martpais@hot.ee

Võistluskeskus
Lühirada ja tavarada:
Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus https://sportlandkorvemaa.ee/
https://goo.gl/maps/nw3fShyAdcmipgZx5
Sprint:
Nordwood Aegviidu Spordihoone https://goo.gl/maps/ocnEjVygsnpA6ZCh7

Võistluste kava
Laupäev, 02. juuli
Võistluskeskus avatakse 10:30
Lühirada (WRE) startide algus 12:00
Sprindi võistluskeskus avatakse 16:30
Sprint startide algus 18:00

Pühapäev, 03. juuli
Võistluskeskus avatakse 10:30
Tavarada (WRE) startide algus 12:00

Osavõtjad
Eesti 2022. aasta meistrivõistlustest võivad osa võtta:
- Eesti Vabariigi kodanikud
- EOL-i klubide liikmed
Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2022. aasta litsents*. Litsents peab olema
ostetud võistluse toimumise päevaks vt.
https://orienteerumine.ee/wp-content/uploads/2022/05/2423-litsentsijuhend-2022-2022-01-17.pdf

Rattaorienteerumises määratletakse võistleja klubiline kuuluvus võistlusele registreerimisel ja
rattaorienteerumishooaja jooksul tohib võistleja esindada ühte klubi.
* Rattaorienteerumises on väljaspool Eesti MV arvestust õigus osaleda välisriikide kodanikel
(litsents ei ole kohustuslik).

Võistlusklassid. Loosimise reeglid ja stardiintervall
Eesti meistrivõistlused rattaorienteerumises toimuvad vastavalt EOL Eesti 2022.a.
meistrivõistluste juhendile, vt.
https://orienteerumine.ee/wp-content/uploads/2022/05/10-eestimv-ro-2022-yldjuhend.pdf
MN21 (WRE) võistlevad mõlemal päeval vastavalt IOFi võistlusreeglitele, vt.
https://orienteering.sport/mtbo/competition-rules/
Sprint
OSAVÕTUKLASSID: MN 17, 20, 21, 40, 50, 60, avatud rada.
LOOSIMINE: võistlusklassides M21 ja N21 loositakse eelmise aasta MMil ja EMil Eesti koondisse
kuulunud sportlased stardiprotokolli lõppu.
STARDIINTERVALL: kõikides võistlusklassides vähemalt 1 minut.
Lühirada
OSAVÕTUKLASSID: MN 17, 20, 21, 40, 50, 60, avatud rada.
LOOSIMINE: võistlusklassis M21 ja N21 on tegemist maailma edetabelivõistlusega (WRE) ja
põhiklasside stardijärjekorra määrab maailma edetabeli seis. Edetabelis mitteleiduvad võistlejad
loositakse protokolli algusesse.
STARDIINTERVALL: kõikides võistlusklassides vähemalt 2 minutit.
Tavarada
OSAVÕTUKLASSID: MN 17, 20, 21, 40, 50, 60, avatud rada.
LOOSIMINE: võistlusklassis M21 ja N21 on tegemist maailma edetabelivõistlusega (WRE) ja
põhiklasside stardijärjekorra määrab maailma edetabeli seis. Edetabelis mitteleiduvad võistlejad
loositakse protokolli algusesse.
STARDIINTERVALL: kõikides võistlusklassides vähemalt 3 minutit.

Maastik
Lühirada ja tavarada:
Keskus: Kõrvemaa matka- ja suusakeskus.
Kõrvemaa. Laiade matka- ja suusaradade võrk. Sekka rattasingleid ja offroadtrasse. 90% mulla- ja
liivakattega teed ja rajad. Lõiked on enamasti alusmetsa ja tuulemurru tõttu problemaatilised.
Kõrguste vahe maastikul 30m, ühel nõlval kuni 27m.
Startide kaugused kuni 500m
Sprint:
Keskus: Aegviidu Spordihoone
Aegviidu alev ja Pukimägi. 2/3 rajast on osaliselt mägisel suusarajamaastikul ja 1/3 lihtsal
asfalttänava ruudustikul.
Stardi kaugus 1km.

Kaart
Kõik kaardid valmivad juuni 2022.
Tavarada: 1:15 000; h=5m
Lühirada: 1:10 000; h=5m
Sprint: 1:7 500; h=5m
Varasemad orienteerumiskaardid maastikult:
●
●
●
●

Ännijärve: 2019040.png (1996×1770) (orienteerumine.ee)
Apuparra: 2016003.gif (1158×1655) (orienteerumine.ee)
Venemäe: 2019029.gif (2913×1935) (orienteerumine.ee)
Pikknõmm: 2018056.gif (1861×2597) (orienteerumine.ee)

Keeluala
Keeluala vt.
https://orienteerumine.ee/kaart/?eolcode=2022006

Rajad
Planeeritavad optimaalsed rajapikkused kilomeetrites:
Klass
M17
M20
M21
M40

Sprint
6,00
6,50
9,50
6,00

Lühirada
11,00
14,00
21,00
17,00

Tavarada
22,00
28,00
42,00
27,00

M50
M60
N17
N20
N21
N40
N50
N60
Avatud rada

5,50
5,00
5,00
5,50
6,50
4,50
4,50
4,00
4,00

13,00
11,00
9,00
12,00
17,00
17,00
9,00
6,50
6,50

22,00
17,00
17,00
22,00
30,00
18,00
13,00
10,00
10,00

Märkesüsteem
Kõikides võistlusklassides kasutatakse puutevaba elektroonilist puutevaba märkesüsteemi
SPORTIdent SI-AIR

Muud
Kiivri kandmine on kohustuslik. Võistlejad vastutavad ise oma ratta tehnilise seisundi ja
sõidukõlbulikkuse eest. Võistlejad peavad startima täielikult komplekteeritud rattaga ning läbima
raja läbi kõikide KP-de rattaga sõites, seda kandes või lükates. Võistlejad võivad rajale kaasa võtta
vajalikke varuosi, samuti saada neid kaasvõistlejatelt, kuid mitte kolmandatelt isikutelt. Sõitmine
väljaspool radu on lubatud, v.a. juhul kui ümbritsev ala on märgitud keelualaks.
Kitsal rajal peab tagant lähenevale mööduda soovivale võistlejale teed andma tema esimesel
nõudmisel. Nõue ei kehti tähistatud finišisirgel. Samal rajal erisuunaliselt sõitvad ja kohtuvad
võistlejad mööduvad teineteisest paremalt. Kitsast rada mööda tõusev võistleja peab teed andma
vastu tulevale laskuvale võistlejale.

Registreerimine
Registreerimine kõikidesse klassidesse va. MN21 tava- ja lühirada toimub Ospordi kaudu.
Link registreerimislehele:
https://osport.ee/calendar/Event/19010
MN21 (WRE) võistlusklassi käib registreerimine IOF Eventori kaudu (va. sprindidistants, mille
jaoks on loodud eraldi üritus Ospordis):
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7499
MN21 registreerimine sprindidistantsile:
https://osport.ee/calendar/Event/19011

Osavõtutasud
Klass (M/N)
17
20
21

Sprint
7€
12 €
17 €

Lühirada
7€
12 €
17 €

Tavarada
7€
12 €
17 €

40
50
60
avatud rada

17 €
17 €
15 €
15 €

17 €
17 €
15 €
15 €

17 €
17 €
15 €
15 €

SI AIR kaardi rentimine korraldajalt 2.0 €/distants.
Osavõtutasu tasuda hiljemalt registreerimise tähtajaks ORIENTEERUMISKLUBI PÕRGUPÕHJA
MTÜ arveldusarvele, EE742200221040809529. Registreerimine jõustub alles peale osavõtutasu
laekumist.
Stardiprotokolli algusesse jäetakse vabad kohad, mis eelregistreerimise tähtaja möödumisel
täidetakse jooksvalt kahekordse osavõtutasu eest.
Võistluskutse avaldatakse Internetis OK Põrgupõhja kodulehel
https://okporgupohja.ee/eesti-mv-rattaorienteerumises-2022/

Autasustamine
Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklasside M17, N17, M20, N20, M21, N21 kolme
parimat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba.
Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides MN40, MN50 ja MN60 kolme paremat
võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on EOLi
klubide liikmed.
Lühirajal ja tavarajal toimuvad paralleelselt Balti MV ning kõiki esikolmikusse tulnud Balti riikide
võistlejaid autasustatakse Balti MV medali ja diplomiga.
Juhul kui väljaspool Eesti MV arvestust osalenud võistleja tuleb kolme parema hulka ning teda ei
autasustata Balti MV arvestuses, siis autasustatakse teda võistluse korraldaja poolt välja pandud
esemelise auhinnaga.
Lühiraja ja sprindi autasustamine toimub laupäeva õhtul pärast sprindi võistlust Aegviidus ning
tavaraja autasustamine pühapäeval, vahetult pärast tavaraja võistluse lõppu Kõrvemaal.

Majutusvõimalused
● Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus - https://sportlandkorvemaa.ee/majutus/
● Uuejärve Matkapesa kodumajutus
o kuni 12-le koos sauna ja hommikusöögiga hind 360€ öö.
o Piiramatu arv telkimiskohti, telgi koht 10€/telk.
o Kontakt: info@visitkorvemaa.ee, tel 5105441.
● Muud võimalused:
o https://www.visitestonia.com/en/search?newsearch=newsearch&q=Aegviidu&rando
m_seed=993700&oldcategory=accommodation&category=accommodation&oldregi

on=pohi&region=pohi&resultscount=20&sortby=&dir=&lat=&lng=&selected_pager
=1&total_results=318

TOETAJAD

