
          

14. Eestimaa talimängud 

Suusaorienteerumise võistlusinfo  

5.-6. märts 

VÕISTLUSINFO 

 

AJAKAVA 

Laupäev, 5. märts 

kell 9.00 võistluskeskus avatud (murdmaasuusatamise võistlused algavad) 

kell 13.00 suusaorienteerumise sekretariaat alustab tööd 

kell 15.00 sprindi startide algus 

Autasustamine toimub jooksvalt vastavalt tulemuste selgumisele. 

Pühapäev, 6. märts 

kell 10.00 võistluskeskus avatud 

kell 11.00 lühiraja startide algus 

Autasustamine toimub jooksvalt vastavalt tulemuste selgumisele. 

RADADE PIKKUSED (linnulennult) 

SPRINT 

M21   3,0 km  

M35,N21  2,7 km  

M18,M45  2,3 km  

M55,N35  2,2 km  

M16,N18  1,9 km  

M14,N16,N45  1,9 km  

N14,N55  1,7 km 

LÜHIRADA (linnulennult) 

M21   5,8 km 

M35,N21  5,6 km 

M18,M45  5,0 km 

M55,N35  4,2 km 

M16,N18  4,1 km 

M14,N16,N45  3,5 km 

N14,N55  3,1 km 



VÕISTLUSKESKUS 

Alutaguse Puhke-ja Spordikeskus.  

Tähistus võistluskeskusesse Jõhvi – Vasknarva teelt. 

MAASTIK  

Rajad kulgevad Alutaguse Puhke-ja Spordikeskuse suusastaadioni läheduses. 

Liigestatud maastik Pannjärve suusaradade ümbruses. Suurim kõrguste vahe maastikul 

15 m. Korralik suusaradade võrgustik. Mets on peamiselt hästi läbitav. 

Suusaradade koguvõrgust maastikul on: 
 
                24 % 

801 Very wide track > 3 m 
 
 

   22 % 
802 Wide track 1.5-3.0 m 

 
 

   52 % 
803Track 0.8-1.2 m 

 
LUMESEIS 

 
Lund on maastikul kuni 50 cm. Pärast nädalast sulailma ja sellele järgnenud 
miinustemperatuure on lumekate nii kõva, et selle peal saab rahulikult jalutada. Maastikul 
tunneb rajad ära lumesaani lindijälje järgi. Rajad on sisse sõidetud 1.-2. märtsil. Kohati 
on häirivat võsa ja puuoksi. Suusarajad on valdavalt väga hea sõidetavusega. 
Paksu lumekatte tõttu võivad KP-d olla madalamal, kui tavaliselt. 
 
VÕISTLUSKORRALDUS 
 
Start ja finiš on suusastaadionil. 
Soojenduseks on sõiduteest lääne poole jääv kergliiklustee, mis talvel on suusarada. 
Stardi juures täiendavat soojendusala ei ole. 

 



Sprindivõistlusel ja kuni stardi sulgemiseni ka lühiraja võistlusel annab distantsi 
lõpetanud võistleja kaardi kohtunikule. Kaardid saab tagasi pärast lühiraja võistluse stardi 
sulgemist stardikohas. 
 
STARDIKORRALDUS 
 

Eelstart 3 minutit. 

Võistleja võtab kaardi 15 sekundit enne starti. Viimasel minutil seisab sportlane oma 

võistlusklassi kaarditasku kõrvale ja alles pärast kohtuniku käsklust „kaart“ võib võtta 

kaardi. 

 

AUS MÄNG 

Soojenduseks kasutada ainult selleks ette nähtud suusarada. 
 
KAEBUSTE JA PROTESTIDE ESITAMINE 
 
Kaebused ja protestid esitada võistluskeskuse infosse. 
 
OHUKOHAD 
 
Puude oksad. Laskumised maastikul. Sprindivõistlusel viimasesse KP-sse minekul on 
soovitav ettevaatlik olla. 
 
KAART JA KAARDIMÕÕDUD 

Kaardi mõõtkava sprindis 1:5000 ja lühirajal 1:7500, kõrgusjoonte lõikevahe 2,5 m.  
Kaardi suurus A4, laserprint. 
Esimese astme rohelist on kaardi loetavuse huvides kasutatud minimaalselt.  
 
MÄRKESÜSTEEM 

Mõlemal võistluspäeval on kasutusel SPORTident puutevaba märkesüsteem AIR+. 

AIR+ kiibi rentimine võistluse korraldajalt maksab 2.- võistlus. 

AIR+ kiibi kaotamisel hüvitab kaardi kaotaja korraldajatele kaardi maksumuse 60 eurot. 

Rendikiibi saab mõlemal päeval võistluskeskusest. 

 

AIR+ kiibi kasutamine 

Kasutusel olevad SI-jaamad võimaldavad märke sooritamist jaamast kuni 20 cm 

kauguselt. Punktis ei pea seisma jääma ja  kontrollpunkti läbimise märke saab sõidult. 

SI-jaama soovitame mitte puutuda, kuna seda ei ole punkti märkimiseks vaja teha. 

Kui AIR+ kiip on piisavalt lähedal SI jaamale hakkab kiibi punane LED-tuli vilkuma ja 

piiksuma. See tähendab, et märge on sooritatud ja võib edasi sõita. Sarnaselt tavaliste 

SI-kiipidega tuleb ka AIR+ kiip enne starti NULLIDA  ja KONTROLLIDA. Kontrollimine 

aktiveerib kiibi aktiivosa (võimaldab distantsilt märget teha). Aktiveerunud kiibil vilgub  

5 sekundilise intervalliga roheline LED. 

Finišis peab tegutsema samamoodi, nagu kontrollpunktis. Välja lülitunud AIR+ kiip enam 

märkeid ei fikseeri. 

Võistleja vastutab ise, et ta stardib aktiveerunud kiibiga. 



TULEMUSED 

Jooksvad tulemused avaldatakse võistluskeskuses asuval infostendil. 

Ametlikud tulemused avaldatakse Eestimaa talimängude ja RSK Jõhvikas kodulehel. 

AUTASUSTAMINE 

14. Eestimaa talimängudel autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme paremat 

võistlejat medali ja diplomiga. 

Autasustamine toimub jooksvalt vastavalt tulemuste selgumisele. 

RIIETUMINE ja TOITLUSTUS 

Riietumis- ja pesemisvõimalus on Alutaguse Puhke-ja Spordikeskuses. 

Toitlustamine on Alutaguse Puhke-ja Spordikeskuse kohvikus. 

ESMAABI 

Võistluskeskuses pakutakse vajadusel esmaabi. Tõsisemate juhtumite puhul aitab 112. 

VÕISTLUSE KORRALDAJA  

Rahvaspordiklubi Jõhvikas 

Peakorraldaja: Anne Jundas 

Rajameister: Urmas Sulaoja 

Võistluse kodulehekülg - www.rskjohvikas.ee 

http://www.rskjohvikas.ee/

