
 

 

LÄÄNEMAA MV 2016 JUHEND 

 

AEG JA KOHT: 

9. oktoober 2016  

AJAKAVA: 

Start 11:00-12:00 

Kaartide tagastamine pärast viimase võistleja starti, mitte hiljem kui 12:30. Autasustamine 

jooksvalt, umbes kell 13:00. 

KAART: 

Piirsalu kaart, koostatud 2016. 

MAASTIK: 

Vahelduv maastik endise raketibaasi alal ja ümbruses.  

NB! Maastikul esineb palju okastraataia jääkukeid, seega tuleb joostes olla ettevaatlik. 

STARDI ASUKOHT: 

Stardi asukoht avaldatakse OK OKAS kodulehel. 

VÕISTLUSKLASSID JA RAJAD: 

Võistlusklassid : MN 14, 16, 18, 21, 40, 60 

Radade pikkused: 

6-7 km - M21, M18, M40 

4-5 km - N21, N18, N40, M60 



2-3 km - MN16, MN14, N60 

Väikestele lastele nöörirada. 

 

STARDIMAKS JA SI-KAARDI RENT: 

Stardimaks: 6 EUR (1997. aastal ja hiljem sündinud tasuta). 

SI-kaardi rent: 1 EUR. 

STARDIKORD: 

Stardiprotokoll puudub, startida saab ajavahemikus kell 11:00-12:00. Starditakse igast 

võistlusklassist 1 võistleja korraga. Kahe samas klassis võistleja stardiintervall vähemalt 2 

minutit. 

MÄRKESÜSTEEM: 

Kasutatakse elektroonilist SPORTident märkesüsteemi. SI-kaarti on võimalik rentida 

korraldajalt (kogus piiratud). 

REGISTREERIMINE: 

Registreerida saab kolmapäevakul või järgneval lingil (palume iga liige eraldi registreerida): 

https://docs.google.com/forms/d/1RcF-

CoHSniD45uDMHNsWimTTkhyJCQpLFOL72wzJAe8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link kuni 7. 

oktoobrini 2016 kell 21:00. Hilisem registreerimine võimalik reservkohtadele (arv piiratud) 

stardimaksu 10.- euro eest. 

Päevakutel registreerumisel vajalik teatada võistleja nimi, EOL kood ja võistlusklass ning SI-

kaardi rentimise soov. Stardimaksu saab maksta sularahas enne startimist või võistlusele 

eelnevatel päevakutel või ülekandega a/a nr EE32200001120142656 Swedbank. Selgitusse 

märkida „Läänemaa MV 2016“ ja kelle eest makstakse. 

AUHINNAD: 

Läänemaa MV arvestuses osalevad Läänemaa elanikud ja/või Läänemaa orienteerumisklubi 

liikmed.  

MN 14, 16, 18, 21, 40, 60 – igas klassis, kus on vähemalt kolm võistlejat, antakse välja 

meistritiitel ning võistlusklasse autasustab medalitega ning diplomitega Lääne maakonna 

spordiliit Läänela. 

Võistlejate vähesuse korral on korraldajal õigus muuta võistlejate võistlusklasse. 

VÕISTLUSE EDASILÜKKAMINE VÕI ÄRAJÄÄMINE: 

Korraldajal on õigus vääramatu jõu mõju tõttu teha OK Okas juhatusele ettepanek võistluse 

toimumise aja ja/või asukoha muutmiseks ning võistluse ärajätmiseks. Informatsioon 

https://docs.google.com/forms/d/1RcF-CoHSniD45uDMHNsWimTTkhyJCQpLFOL72wzJAe8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1RcF-CoHSniD45uDMHNsWimTTkhyJCQpLFOL72wzJAe8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


võistluse edasilükkamisest või ärajätmisest peab jõudma osalejateni mitte hiljem kui 48 tundi 

enne võistluse algust. 

Võistluse edasilükkamisel teatab OK Okas juhatus esimesel võimalusel võistluse uue 

toimumisaja ja registreerimise korra. Korraldajal on õigus vääramatust jõust põhjustatud 

kahjud osaliselt või täielikult kinni pidada võistluse osavõtutasudest. 

JUHENDI TÕLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE: 

Kõik selle juhendi tõlgendamist puudutavad ning juhendis määratlemata küsimused, samuti 

võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab võistluse peakorraldaja, juhindudes 

käesolevast juhendist ja kehtivatest võistlusreeglitest. Peakorraldaja võib vajadusel 

konsulteerida OK Okas juhatuse ja võistlejatega. 

 

 

 

 

 

 

 


