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Hooaja jooksul on kavas 10 NELJAPÄEVAKUT
START on avatud kella 17.00 - 19.00, viimasel kolmel neljapäevakul 16.00 - 18.00
OSAVÕTUKLASSID on MN 8,10,12,14,16,18,21,35,45,55,65,75,85,LASTE,VABA.
Osavõtuklass leitakse sünniaasta järgi, sünnikuupäeva arvestamata. Noored kuni MN21 on
osavõtuklassis selle vanuseni kaasaarvatult, täiskasvanud alates MN21 on osavõtuklassis
sellest vanusest alates. LASTE klassis osalevad eelkooliealised. Noored võivad osaleda ka
vanemas osavõtuklassis kuni MN21 (kaasa arvatud). Täiskasvanud võivad osaleda ka
nooremas osavõtuklassis kuni MN21 (kaasa arvatud). Osavõtuklassi saab osaleja muuta
hooaja kolme esimese neljapäevaku jooksul. Vabaraja valinud osaleja annab sellest
korraldajale teada enne SI-kiibilt päevaku tulemuse mahalugemist
OSAVÕTUMAKS ühel neljapäevakul:
❖
MN8 ja lasteklassis – tasuta
❖
MN10-MN18 – 1 EUR
❖
MN65-MN85 – 3 EUR
❖
ülejäänud klassides – 4 EUR
❖
SI-kiibi rent – 1 EUR
Osaleja valib ise igal neljapäevakul endale sobiva RAJA. Osaleja kannab ise raja kaardile
OSALEJA vastutab ise oma tervise eest
STARTIMINE toimub vabas järjekorras
FINIŠ suletakse 1 tund pärast stardi sulgemist
Osalejate PUNKTID arvutatakse kümnendiku täpsusega võistlusklasse arvestamata
alljärgneva valemi järgi:
Osaleja punktid = Raja maksimumpunktid x Võitja aeg / Osaleja aeg
Radade maksimumpunktid:
I
orienteerumisjooksu rada 100
punkti
II
orienteerumisjooksu rada
80
punkti
III
orienteerumisjooksu rada
65
punkti
IV
orienteerumisjooksu rada
50
punkti
RO
jalgrattaorienteerumise rada 100
punkti
VABA rada
0
punkti
Lasteklassis ja vabarajal paremusjärjestust ei selgitata.
Raja mittereeglipärane läbimine loetakse vabarajal osalemiseks
Osalejal, kes läbib päevakul RO raja ja I või II raja, lähevad arvesse mõlema raja tulemused.
Osalejal, kes läbib ühel päevakul mitu orienteerumisjooksu rada, läheb arvesse tulemus
esimesena läbitud rajal välja arvatud juhul, kui ta saatis esmalt IV rajal algajat kolleegi.
Osalejad, kes läbisid I-III või RO raja koos, saavad igaüks 3/4 arvutatud punktidest.
Osalejad, kellele arvutus andis alla 10 punkti, saavad 10 punkti.
Neljapäevaku rajameister saab 100 punkti.
Kohtunik, kes neljapäevakul rada ei läbi, saab kirja osaluskorra.
Vabarajal osaleja saab kirja osaluskorra.
JALGRATTAORIENTEERUMISE rajal peab osavõtja kandma kiivrit
Neljapäevaku PROTOKOLL tehakse radade kaupa
Neljapäevakute hooaja KOKKUVÕTE tehakse vanuseklasside kaupa. KOKKUVÕTTES
summeeritakse iga osaleja 9 parema neljapäevaku punktid. Lõpptulemuse saamiseks on
hooaja jooksul vaja osa võtta vähemalt kolmest neljapäevakust
Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. Võistluse
protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse
korralduslikel eesmärkidel.
OKAS PÄKKA

