
Mapest Eesti rattaorienteerumise karikasari 2019 

JUHEND 
 

Eesmärk 

Populariseerida rattaorienteerumist Eestis ning välja selgitada hooaja parimad 

rattaorienteerujad erinevates võistlusklassides. 

 

Võistlusreeglid 

Osavõistlustel kehtivad EOL-i võistlusreeglid, v.a Balti MV MN21 klassid, kui kehtivad IOF-i 

võistlusreeglid. Iga etapp viiakse läbi vastavalt etapi juhendile. 

 

Võistlusklassid 

M14, N14, M17, N17, M20, N20, M21, N21, M40, N40, M50, N50, M60 

Kui eelpool toodud võistlusklasse pole etapi võistlusjuhendiga määratud, on etapi juhendis 

täpsustatud karikasarja punktide jagamise kord nendes võistlusklassides. 

Punktide jagamise kord esimesel rogaini etapil on individuaalne. Individuaalosalejad ja 

võistkondade liikmed paigutatakse karikasarja võistlusklasside paremusjärjestustesse 

vastavalt soole ja vanusele. 

 

Etappide kalender ja toimumiskohad 

1. etapp 11. mai XT Sport kevadrogain rogain (3 h) Kolgaküla 

2. etapp 27. juuni Ida-Virumaa MV lühirada Kohtla-Nõmme 

3. etapp 29. juuni Tallinna MV lühendatud tavarada Kloostrimetsa 

4. etapp 30. juuni Tallinn MTBO Park Tour tavarada Kloostrimetsa 

5. etapp 20. juuli Eesti MV / Balti MV lühirada Põlva 

6. etapp 20. juuli Eesti MV / Balti MV sprint Põlva 

7. etapp 21. juuli Eesti MV / Balti MV tavarada Põlva 

8. etapp 7. september Saaremaa MV lühirada Dejevo 

9. etapp 12. oktoober Sauelane liikuma pikendatud sprint Saue 

 

Punktiarvestus ja autasustamine 

Koondarvestusse pääsevad kõik võistlejad. Igal etapil jagatakse koondarvestusse punkte 

järgnevalt: 

1. koht - 100 p 6. koht - 50 p 11. koht - 33 p 16. koht - 20 p 21. koht - 10 p 26. koht - 5 p 

2. koht - 80 p 7. koht - 46 p 12. koht - 30 p 17. koht - 18 p 22. koht - 9 p 27. koht - 4 p 

3. koht - 70 p 8. koht - 42 p 13. koht - 27 p 18. koht - 16 p 23. koht - 8 p 28. koht - 3 p 

4. koht - 62 p 9. koht - 39 p 14. koht - 24 p 19. koht - 14 p 24. koht - 7 p 29. koht - 2 p 

http://www.orienteerumine.ee/eol/failid/2019/EOLvoistlusreeglid_2019.pdf
https://orienteering.org/wp-content/uploads/2018/11/IOF-MTB-Orienteering-Rules-Jan-2019.pdf
https://orienteering.org/wp-content/uploads/2018/11/IOF-MTB-Orienteering-Rules-Jan-2019.pdf
http://www.xtsport.ee/
http://www.rskjohvikas.ee/
https://www.oknomme.ee/
https://www.oknomme.ee/
http://kobras.polvamaa.ee/
http://kobras.polvamaa.ee/
http://kobras.polvamaa.ee/
https://www.saok.ee/
https://tammed.ee/


5. koht - 55 p 10. koht - 36 p 15. koht - 22 p 20. koht - 12 p 25. koht - 6 p 30. koht - 1 p 

 

 

 

Karikasarja koondarvestuse paremusjärjestuse selgitamiseks lähevad arvesse 7 parema etapi 

punktid. Punktisummade võrdsuse puhul loeb parem 5. etapi tulemus. Autasustatakse 

karikasarja koondarvestuse võistlusklasside esikolmikut, kui osaleja on startinud vähemalt 3 

etapil. Autasustamise toimumise koht ja aeg tehakse teatavaks vähemalt nädal enne viimase 

etapi toimumist. 

 

Muu 

Karikasarja juhendi ja koondarvestusega seotud küsimused lahendab EOL-i 

rattaorienteerumise toimkond, kontakt: . 

 

Toetajad 

 

 
 

Partnerid 

 

 


