
LÄÄNEMAA KSL 2012. a. MV ORIENTEERUMISES 
JUHEND 

 
1.Aeg ja koht 
Teisipäev, 02. oktoober 2012. a. Haapsalus Vaba tänava parklas. Viidad 
stardipaika Posti ja Vaba tänava ristmikult ning Metsa ja Vaba tänava 
ristmikult. 
 
2. Programm 
10:00 kogunemine ja registreerimine 
10:45 info SI sõrme kasutamisest ja liiklusohutus 
11.00 startide algus 
13.30 autasustamine 
14.00 võistluse lõpp 
 
3.Üldinfo   
Kõigis võistlusklasside kasutusel elektroonne SportIdent 
markeerimissüsteem. SI kaardid osalejatele tasuta. Eelstart 2 minutit. 
 
4.Vanuseklassid ja distantsid 
Suundorienteerumise sprint paaridele ja individuaalvõistlejatele 
1. 6.-7. klass poisid ja tüdrukud - rajad kuni 1,6 km; 12 KP 
2. 8.-9. klass poisid ja tüdrukud - rajad kuni 1,8 km; 14 KP.  

Poisid 8.-9 klass lubatud individuaalvõistlejate osalemine, kes osalevad ka 
koolide vahelises võistkondlikus arvestuses. 

Individuaalne  suundorienteerumine 
3. 10.-12. klass noormehed ja neiud – rajad 2,3 km; 16 KP. 
4. Iga paar saab ühe SI sõrme ja ühe kaardi. 
 
5.Autasustamine 
Võitnud paarid saavad Läänemaa KSL meistrimedalid, diplomid, 2.-3. koht 
medalid, diplomid ja auhinnad. Võistkondlikus arvestuses gümnaasiumidel 4 
parima paari või individuaalvõistlejad (klassid 6-9) tulemus ja 2 paremat 
individuaalselt (klassid 10-12) ning põhikoolidel 4 parema paari või 
individuaalvõistleja tulemus miinuspunktide summas.  
 
6. Kaart ja maastik 
Kaardi mõõtkava 1:4000 h=2,5m, trükitud offset-meetodil, kaart ei ole 
keeratud põhjasuunda, suurus A4. Kaardid on ühest servast lahtises kilekotis. 
Kaardi autor Markus Puusepp, välitööd juuli-august 2012. Kaardil on punktide 
kõrval ainult järjekorranumber, tunnusnumber on kirjas ainult legendis. Leidub 
palju lähestikku asetsevaid kontrollpunkte, palun kontrollige hoolikalt 
tunnusnumbreid! Haljastuse ja heade suhete hoidmise huvides on kõik 
lillepeenrad, nii laiad kui ka väga kitsad ning hekid märgitud läbimatu/keelatud 
taimestiku märgiga. Tulenevalt sprindiorienteerumise reeglitest on keelatud 
ületada kaardile märgitud kõrgeid aedu, ka siis kui need on tegelikkuses 
ületatavad. Piiskopilinnuse müürid on joonistatud kõrguse tõttu hoone 
leppemärgiga ning ületamatu müüri tingmärk on kasutusel ainult madalamate 
müüride ja rinnatiste puhul. Mänguväljakute atribuutide kujutamine on 



üldistatud, st kaardil pole iga kiiku või turnimispuud. Suurema pindalaga 
atraktsioonid on püütud natuke üldistatult edasi anda vastavalt mõõtkavale 
hoone (tumehall) või katusealuse (helehall) leppemärgiga. Pisemad avatud 
paviljonid/katusealused on kujutatud katusealustena isegi, kui nendesse ei 
pääse igast küljest ühtviisi hästi sisse, suurematel on aga suletud küljed 
ületamatu müüri või aia leppemärgiga näidatud. 
Kaardiasukoht: 
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2012003 
 
 
 
7. Registreerimine 
28. septemer 2012. a. kella 12.00-ks e-postiga peakohtunik Mati 
Kallemets Mati.Kallemets@lmv.ee  vanuseklasside kaupa osalejate arv 
(6.-9. klassis paarid!). 
28. septemer 2012. kella 12-ks nimed klasside kaupa stardiprotokolli 
tegemiseks. 
Esmaspäevaks 2. oktoobriks saadaksime koolidele juba valmis stardiprotokolli 
ja vajadusel saab teha täiendusi. 
 
8.Korraldamine 
Võistluse korraldavad Läänemaa Orienteerumisklubi Okas ja Läänemaa 
Koolispordiliit 
Peakohtunik – Mati Kallemets - 5052565. 
Rajameister – Peep Aedviir – 55623728. 
Info tel Mati Kallemets 4725618 või mob 5052565. 
 
Läänemaa Koolispordi Liit   17.09 2012.a 
Läänemaa Orienteerumisklubi Okas 
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