
SAAREMAA ORIENTEERUMISKLUBI

Saare maakonn a 2013 .a. meistriv6istluste juhend

ORGANISEERIMINE

Saare maakonna meistriv6istlusi orienteerumisjooksus, rattaorienteerumises ja
ratsaorienteerumises ning 30 km suusatamises valmistavad ette ja viivad liibi
Saaremaa Orienteerumisklubi liikmed . 6iguse meistrivdistlusi liibi viia annab

' Saaremaa Spordiliit. Saaremaa Spordiliit kindlustab meistrivdistluste medalid ja
diplomid.

KALEI{DER
Suusatumine (30 km)

\- 3. veebruar 2013 Karujiirve

Orienteerumisjooks

02. mai-15. august 2013 Saaremaakond

Ratsaorienteerumine

28.09.2013 Saare maakond, Kihelkonna vald

Rattaorienteerumine

28.09.2013 Saare maakond, Kihelkonna vald

OSAV6TJAD

v- Saare maakonna meistriv6istlustest vdivad osa vdtta Saare maakonnas viihemalt I
aasta elanud kodanikud.
Ratsaorienteerumise meistrivdistlused on lahtised. Osa vdivad v6tta k6ik Eesti
vab arii gi kodanikud j a v?ilismaalased.

OSAVoTUKLASSID JA ERITINGIMUSED

Suusatamine 30 km
Uhisstart

Naised
Mehed
Saare maakonna elanikele.

Orienteerumisjooks

Osavdtuklassid



y',

/

M,N 21,40
Maakonna meister selgub I0-I2 NP 8 parema kohapunkti summeerimisel, kusjuures
1. koht annab 12 punkti, 2. koht 10 punkti, . . .1 1. koht lpunkti igal vdistlusel.

Ruttaorienteerumine

Osav6tuklassid
M,N

Ratsaorienteerumine

Osavdfuklasse ei ole. Vdistlus on paarisorienteerumine. Koos stardivad 2 inimest
kahel hobusel . Vdistlejad v6ivad moodustadapaaid olenemata soost. Stardijiirjekord
loositakse kohapeal ning stardiintervall on 3 minutit.

UTASUSTAMINE

\- VSitjatele omistatakse Saare maakonna 2013.a. meistri nimetus. Kolme paremat

autasustatakse medali ja diplomiga.

EELREGISTREERIMINE

Eelregistreerimist ei ole. Registreerimine ja loosimine 45 minutit enne v6istluse
algust.

MARKESUSTnnU

Saare maakonna meistriv6istlustel kasutatakse elektroonilist mrirkestisteemi
Sportldent.

AUS MANG

Orienteerumise vdistlusreeglite punkti 24.2kohaselt on vdistluse ajal teistelt
v6istlejatelt abi saamine ja abi osutamine keelatud, viilja arvatud 6nnetusjuhtumi
korral.

VO IS TLUS E EDAS Ir,urc<AUINE VOI IiN,q*rAriUrNN

Korraldajal on 6igus Saaremaa Spordiliidule teha ettepanek v6istluse iirajiitmise v6i
edasiliikkamise kohta. Informatsioon osalejateni selle kohta peaks jdudma 48 tundi
enne vdistluse algust.

JUHENDI ToLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kdik selle juhendi t6lgendamist puudutavad ning juhendis miiiiratlemata kiisimused,
samuti v6istlusekriigus tekkinud probleemid lahendab vdistluse korraldaja liihtudes
kdesolevast juhendist ja kehtivatest vdistlusreeglitest. Vajadusel v6ib korraldaja
konsulteerida Eesti Orienteerumisliiduga.

Koostas: Mait Must - Saaremaa OK juhataja


