Valikorienteerumine
Aeg ja koht: 18.05.2017 Pöide Terviserada, Saaremaa
Startide algus kell 13.30 Võistluskeskus avatud kell 13.00
Tähistus algab Pöide-Tornimäe teelt.
Osavõtjad: koolide võistkonnad
Võistlused toimuvad neljas klassirühmas;
Võistlusklassid: Poisid 10.-12.klass, poisid 8.-9.klass, poisid 6.-7.klass, poisid 1.-5.klass
Tüdrukud 10.-12.klass, tüdrukud 8.-9.klass, tüdrukud 6.-7.klass, tüdrukud 1.-5.klass
Kaart: Pöide orienteerumiskaart
Mõõtkava: 1:10000 ja 1:5000 kõrgusjoonte vahe 2,5 m
Maastik: Läbitavus: heast kuni halvani. Maastikul vananevat metsa, mis on enamasti halva
läbitavusega. Metsas ja raiesmikel piirab nähtavust ja takistab jooksmist kõrge taimestik- kadakas,
võsa, angervaks jms. Rajal on kevadiselt vesised kraavid, mille ületamist on võimalik raja
planeerimisel vätida. Maastikul asub kohalik suusarada, mis on hea joostavusega.
Märkesüsteem: Ajavõtt ja läbitud kontrollpunktide arvestus toimub elektroonilise
märkesüsteemiga SportIdent
Kontrollaeg: 6. -12. kl 60 minutit, 1. – 5. kl 40 minutit
Start: kasutusel eraldistart, stardiintervall 2 minutit. Kõik võistlejad peavad läbima finiši.
Punktide arvestus: I koht – 51 punkti, II koht - 49 p., III koht – 48 p. jne. ja alates 50 kohast
1 punkt. Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate kohtade arv.
Paremuse selgitamine: Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti. Kontrollaja
ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud alanud minuti eest maha üks arvestuspunkt.
Võistleja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega
võistleja. Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem.
10.-12.klassirühma võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 5 parima õpilase
tulemused .
1.-9.klassirühma võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 10 parima õpilase
tulemused olenemata klassirühmast. Kõik võistlejad peavad startima oma klassirühmas.
Autasustamine: Võistkondlikult autasustatakse üldarvestuses 10.-12.klassirühmas ja 1.9.klassirühmades I-III koha saavutanud koole karikatega ja võistkonna liikmeid diplomi ning
medaliga.

Registreerimine: registreeruda hiljamelt 15.mail 2017.a. kell 23.59 aadressil
terviserada2@gmail.comRegistreerimisel teatada võistleja nimi, klass.
Korraldajad: Pöide Spordiselts https://www.facebook.com/PoideSpordiselts/?
ref=aymt_homepage_panel ; SOK (Saaremaa Orienteerumisklubi http://www.saaremaa.ee/SOK/

Kõige suurema osalenute arvuga koolile paneb SOK välja rändava AKTIIVSUSE KARIKA.
Võrdsete osalejate arvu korral on võitjaks parema kohapunktide arvuga kool.

Küsimuste korral helista 50 44 274 Raili Nõgu

