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EESTI ORIENTEERUMISLIIT
EESTI 2017. AASTA RATTAORIENTEERUMISE
MEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND
EESMÄRK
Eesti rattaorienteerumise meistrivõistluste (edaspidi Eesti MV) eesmärk on Eesti Vabariigi paremate
rattaorienteerujate väljaselgitamine;
Eesti MV üldjuhendi eesmärk on täiendada ja kohandada EOL ja rahvusvahelisi võistlusreegleid
Eesti MV kohaseks.

ORGANISEERIMINE
Eesti MV rattaorienteerumises korraldamist juhib Eesti Orienteerumisliit (edaspidi EOL). Eesti MV
rattaorienteerumises valmistavad ette ja viivad läbi EOL-i liikmed ühes koostööpartneritega. EOL
tagab meistrivõistluste medalid ja diplomid. EOL nimetab võistlustele voliniku. EOL voliniku
transpordikulud katab EOL ja majutuse ning toitlustuse kulud võistlust korraldav klubi.
Eesti MV viiakse läbi vastavalt kehtivatele EOL rattaorienteerumise võistlusreeglitele. Maailma
edetabelivõistluste (edaspidi WRE) hulka kuuluvatel võistlustel WRE arvestusse minevatel klassidel
vastavalt kehtivatele rahvusvahelistele rattaorienteerumise võistlusreeglitele.
Hiljemalt 45 päeva enne vastava ala Eesti MV toimumist sõlmib EOL iga Eesti MV läbiviijaga
koostöölepingu, kus on välja toodud poolte õigused, vastutusalad ja kohustused

KALENDER
----------------------------------------------------------------------------------Ala
Kuupäev Stardi Koht
Korraldav
Registreerimise
algus
klubi
viimane päev
-----------------------------------------------------------------------------------

Rattaorienteerumine
1. Lühirada

15.07.

12.00

Jõulumäe

OK West

10.07.

2. Tavarada

16.07.

12.00

Reiu-Raeküla

OK West

10.07.

OSAVÕTJAD
Eesti 2017. aasta meistrivõistlustest võivad osa võtta:
1) Eesti Vabariigi kodanikud,
2) EOL-i klubide liikmed.
Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2017. aasta litsents*. Litsents peab olema
ostetud võistluse toimumise päevaks.
Rattaorienteerumises määratletakse võistleja klubiline kuuluvus võistlusele registreerimisel ja
rattaorienteerumishooaja jooksul tohib võistleja esindada ühte klubi.
* Rattaorienteerumises on väljaspool Eesti MV arvestust õigus osaleda välisriikide kodanikel
(litsents ei ole kohustuslik).

OSAVÕTUKLASSID ja ERITINGIMUSED
Lühirada
OSAVÕTUKLASSID
M,N 17, 20, 21, 40, 50, M60.
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LOOSIMINE
Võistlusklassis M21 ja N21 on tegemist maailma edetabelivõistlusega (WRE) ja põhiklasside

stardijärjekorra määrab maailma edetabeli seis. Edetabelis mitteleiduvad võistlejad
loositakse protokolli algusesse.
STARDIINTERVALL on kõikides võistlusklassides vähemalt 2 minutit.

Tavarada
OSAVÕTUKLASSID
M, N 17, 20, 21, 40, 50, M60.
LOOSIMINE
Võistlusklassis M21 ja N21 on tegemist maailma edetabelivõistlusega (WRE) ja põhiklasside
stardijärjekorra määrab maailma edetabeli seis. Edetabelis mitteleiduvad võistlejad loositakse
protokolli algusesse.
STARDIINTERVALL

on

kõikides

võistlusklassides

vähemalt

3

minutit.

AUTASUSTAMINE
Eesti meistrivõistluste EOK medali ja diplomiga autasustatakse võistlusklasside M17, N17, M20,
N20, M21, N21 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist
elamisluba.
Ülejäänud võistlusklasside kolme paremat autasustatakse Eesti meistrivõistluste EOLi medaliga.
Juhul kui väljaspool EMV arvestust osalenud võistleja tuleb kolme parema hulka, autasustatakse
teda võistluse korraldaja poolt välja pandud esemelise auhinnaga.

EELREGISTREERIMINE
Võistlustest osavõtuks saab registreeruda www.osport.ee keskkonna kaudu või muul korraldaja
poolt määratud viisil hiljemalt EMV üldjuhendis näidatud kuupäevaks.
Üheaegselt eelregistreerimisega tuleb tasuda ka osavõtutasu. Eelregistreerimine jõustub alles
pärast osavõtutasu laekumist võistluse korraldajale.
Võistluse läbiviija võib jätta individuaalvõistluse stardiprotokolli algusesse vabu kohti, mis
eelregistreerimise tähtaja möödumisel kuni kahekordse starditasu eest jooksvalt täidetakse.

INFO VÕISTLUSE KOHTA
Võistlusjuhendi (või selle aadressi) avaldab korraldaja vähemalt 3 kuud enne võistlust Internetis
oma kodulehel. Viide võistlusjuhendile peab olema kättesaadav EOL-i kodulehelt.
Võistluskutse (või selle aadressi) avaldab korraldaja vähemalt 2 kuud enne võistlust Internetis oma
kodulehel. Viide võistluskutsele peab olema kättesaadav EOL-i kodulehelt.
Võistlusinfo avaldab korraldaja hiljemalt 2 päeva enne võistlust Internetis oma kodulehel. Viide
võistlusinfole peab olema kättesaadav EOL-i kodulehelt. Võistlusinfo pannakse välja ka
võistluskeskuses võistluspäeva hommikul.
EMV rattaorienteerumises lubatud nimekujude näited ametlikes võistlusmaterjalides: „Eesti
meistrivõistlused rattaorienteerumise lühirajal“, „Eesti MV rattaorienteerumise tavarajal“, „EMV RO
lühirada“. Lubatud ei ole nimekujud „RO EMV lühirada“, „Rattaorienteerumise lühiraja EMV“ jms
keelevääratused.

REKLAAMI- JA SPONSORTEGEVUS
Vastavalt EOL-i võistlusreeglitele: EOL-i juhatus võib kehtestada sponsorluse- ja reklaamialased
lisareeglid. Eesti meistrivõistluste ja EOLi võistluste sponsorlus- ja reklaamialased õigused
kuuluvad Eesti Orienteerumisliidule. EOLi peasponsoritele on reserveeritud parimad võimalikud
sponsorväljundid.
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MÄRKESÜSTEEM
EMV kõikide alade kõikides võistlusklassides kasutatakse puutevaba elektroonilist märkesüsteemi
SPORTIdent.

KAARDID
Mitte-offset tehnoloogias trükitud kaartide kasutamise soovi korral tuleb esitada sellekohane
taotlus koos proovitrükiga hiljemalt 1 kuu enne võistluse kuupäeva EOL-i volinikule hindamiseks ja
sobivuse kinnitamiseks.
EMV läbiviija saadab pärast võistlust komplekti kaarte EOL-i kontorile arhiveerimiseks ja
kaarditoimkonnale kommenteerimiseks ja kvaliteedikontrolliks. Komplekti kuulub kaks M21, kaks
N21 võistluskaarti, lisaks üks näidis iga erineva mõõtkava kohta, üks kõigi punktidega kaart ja
OCAD-i courses.txt faili väljatrükk.

VÕISTLUSE EDASILÜKKAMINE VÕI ÄRAJÄTMINE
Korraldajal on õigus vääramatu jõu mõju tõttu teha EOL-i juhatusele ettepanek võistluse
toimumise aja ja/või asukoha muutmiseks ning võistluse ärajätmiseks. Informatsioon võistluse
edasilükkamisest või ärajätmisest tuleb avaldada EOL-i ja võistluse koduleheküljel mitte hiljem kui
48 tundi enne võistluse algust.
Võistluse edasilükkamisel teatab EOLi juhatus esimesel võimalusel võistluse uue toimumisaja ja
registreerimise korra. Korraldajal on õigus vääramatust jõust põhjustatud kahjud osaliselt või
täielikult kinni pidada võistluse osavõtutasudest.

JUHENDI TÕLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Kõik selle juhendi tõlgendamist puudutavad ning juhendis määratlemata küsimused, samuti
võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab võistluse žürii, juhindudes käesolevast juhendist ja
kehtivatest võistlusreeglitest. Žürii võib vajadusel konsulteerida EOLi juhatusega.

EESTI MV SUURIMAD LUBATUD OSAVÕTUTASUD 2017. aastal
Rattaorienteerumine
Klass (M/N)

17
20
21
40
50
60

Lühirada

Tavarada

5
10
15
15
15
15

5
10
15
15
15
15
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