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Eesti noorte orienteerujate
karikasari 2019
JUHEND
1. EESMÄRK
1.1. Tõsta orienteerumisspordi üldist populaarsust noorte hulgas
1.2. Leida ja tuua uusi noori ja noortejuhendajaid orienteerumise juurde
1.3. Korraldada kogu hooaega läbiv võistlussari noortele
1.4. Laiendada võistluspaikade ja -korraldajate geograafiat
1.5. Otsida ja leida noori talente, kes kandideeriksid tulevikus Eesti koondisse
2. ORGANISATSIOON JA LÄBIVIIMISE KORD
2.1. Karikasarja üldist läbiviimist, punktiarvestust ja autasustamist korraldab EOL
2.2. Karikasari koosneb 9 osavõistlusest. Osavõistluste korraldajad on EOL klubid.
Iga osavõistlus on eraldi võistlus, millel on oma iseseisev juhend.
2.3. Osavõistlused viiakse läbi vastavalt osavõistluse juhendile ja kehtivatele EOL
võistlusreeglitele.
2.4. Võistlejate osavõtuga seotud kulud kannab võistleja ise, teda lähetav klubi või
organisatsioon.
2.5. Osavõistlust korraldav klubi kohustub tasuta paigaldama EOLi poolt väljastatud
reklaamid võistluskeskuses, finišis, autasustamise juures ja kuni 3 EOL toetaja
logo võistluskaardile.
3. OSAVÕTJAD
3.1. Karikasarjast osavõtjateks loetakse kõiki noororienteerujaid, kes osalevad vähemalt
ühel osavõistlusel.
3.2. Vanuseklassid karikasarjas, kus arvestatakse osavõistluste punkte:
MN18 s.2001-2002
MN16 s.2003-2004
MN14 s.2005-2006
MN12 s.2007 ja nooremad, kes võistlevad klassides MN12
3.3. Kui osavõistlusel on ühes vanuseklassis mitu tasemeklassi, siis karikasarja
arvestuses saavad punkte ainult tugevaimas tasemeklassis osalejad.
4. REGISTREERIMINE
4.1. Karikasarjas osalemiseks ja koondarvestusse pääsemiseks eraldi registreerimist
ei ole vaja.
4.2. Registreerimine igale osavõistlusele toimub selles juhendis määratud viisil ja
tähtaegadeks.
4.3. Iga osaleja vastutab ise osavõistlusel õigesse vanuse- ja tasemeklassi
registreerimise eest.
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5. OSAVÕISTLUSTE KUUPÄEVAD
Karikasarja arvestusse kuuluvad järgmised võistlused (9):
AEG
06.04.
13.04.
05.05.
01.06
08.06.
02.08.
10.08.
17.08.
14.09.

VÕISTLUS
Karjalaskevõistlus
XXV Peko Kevad (I päev)
Ilves-3 (III päev)
Tartu Kevad 2019 (I päev)
XLVI Kalevi Suvejooks (I päev)
Tallinna Orienteerumisnädal (II p)
30. Koprakarikas (II päev)
Hiiumaa 58. KV (I päev)
XXXI Suunto Games (I päev)

KOHT
Võru vald
Kõrve küla
Otepää
Vahendi
Ännijärve
Loksa
Janukjärve
Mägipä
Vitipalu

INFO
OK Võru
OK Peko
OK Ilves
OK Kape
LSF PT
SK 100
OK Kobras
HOK
OK Peko

6. TULEMUSTE ARVESTAMINE
6.1. Karikasarja kokkuvõttes parimad selguvad osavõistlustel saadud punktide liitmise
teel, kusjuures erinevatel osavõistlustel võistleja erinevates vanuseklassides
osalemisel saadud punkte teise klassi üle ei viida.
6.2. Igal osavõistlusel arvestatakse punkte alljärgnevalt : I koht – 30p., II koht – 27p., III
koht – 25p., 4. koht – 24 p., 5. koht – 23 p., jne. Alates 27. kohast saavad kõik
määrustepäraselt lõpetanud võistlejad 1 punkti.
6.3. Arvesse lähevad igal osalejal 6 parema osavõistluse tulemused. Kui tulemused
mõnel osavõistlusel mõnes vanuseklassis tühistatakse, siis need tulemused
annavad kõikidele selles vanuseklassis osalejatele 0 punkti.
6.4. Punktide võrdsuse korral saab määravaks kõrgeimate kohtade arv, nende
võrdsuse korral kõrgem koht viimasel arvesse läinud etapil.
6.5. Ametlik jooksev punktitabel avaldatakse internetis hiljemalt 1 nädal peale
osavõistluse toimumist. Viide aadressil:
http://www.orienteerumine.ee/tulemused/index.php
6.6. Proteste karikasarja punktiarvestuse kohta võetakse vastu nädala jooksul pärast
punktitabeli
ilmumist
Eesti
Orienteerumisliidu
kodulehel
aadressil
vallo.vaher@katoliku.edu.ee
7. AUTASUSTAMINE
7.1. Igal osavõistlusel toimub autasustamine vastavalt osavõistluse juhendile.
Karikasarja arvestuses osavõistlustel eraldi autasustamist ei toimu.
7.2. Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse igas vanuseklassis 1.–3. koha
saavutanuid karikatega ja auhindadega. Eraldi autasustatakse kõigikidel
osavõistlustel osalenud noorsportlasi.
Karikasarja autasustamine toimub Suunto Gamesil (2. päeval).
7.3. Toetajatel ja sponsoritel on õigus välja panna lisaauhindu.
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