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2020. aasta Eesti meistrivõistluste ja Eesti Orienteerumisliidu
egiidi all toimuvate võistluste ja noortelaagrite korralduskonkursi
väljakuulutamine.
2020. aasta Eesti meistrivõistluste, 61. Jüriööjooksu, XXXII Suunto Games in Estonia,
BikeEST-i, EOL-i noortelaagri ja EOL-i suusaorienteerumise noortelaagri korraldustaotluste
esitamise tähtaeg on 31.03. 2019. Taotlused esitada vastaval vormil eol@orienteerumine.ee.
EOL teeb otsuse teatavaks hiljemalt 20.04.2019.

EOL ootab võistluste korraldustaotlusi järgmistel tingimustel:
1. Kõik võistlused korraldatakse vastavalt EOL-i vastava ala kehtivatele võistlusreeglitele
ja/või Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni (IOF) vastava ala võistlusreeglitele, kui
võistlus või osa sellest kuulub IOF-i egiidi alla. Eesti meistrivõistlused (Eesti MV)
korraldatakse kooskõlas vastava aasta Eesti MV üldjuhendile.
2. Kõik Eesti MV võistluskaardid peavad olema trükitud vastavalt sama aasta Eesti MV
üldjuhendile, mis kinnitatakse hiljemalt võistlustele eelneva aasta detsembrikuus. Nõuded
Jüriööjooksu, BikEST-i ja Suunto Games'i kaartidele on identsed sama aasta Eesti MV
võistluskaartide nõuetega.
3. Eesti meistrivõistluste ja EOLi võistluste osavõtutasud võistlusklassides MN8-20
kehtestab EOLi juhatus Eesti MV üldjuhendis või EOLi võistluste juhendis. Võistlusklasside
MN21+ osavõtutasude suuruse kohta teeb ettepaneku võistlust taotlev klubi esitatavas
taotluses.
4. EOL-i juhatus võib kehtestada sponsorluse- ja reklaamialased lisareeglid. Eesti
meistrivõistluste ja EOL-i võistluste sponsorlus- ja reklaamialased õigused kuuluvad Eesti
Orienteerumisliidule. EOL-i peasponsoritele on reserveeritud parimad võimalikud
sponsorväljundid.
1)

Korraldusõiguse saanud klubi kohustub tasuta paigaldama EOL-i poolt väljastatud
reklaamid parima nähtavusega kohtadesse vähemalt võistluskeskuses, finišis ja
autasustamise juures vastavalt EOL-i poolt esitatud juhistele.

2)

Võistluskaartidel peavad asetsema EOL-i logo ja EOL-i peasponsorite logod
vähemalt sama suurelt nagu korraldava klubi ja võistluse teiste sponsorite logod.

5. Korraldusõiguse saanud klubi tagab koostöös EOL-iga võistluse meediakajastuse, mis
sisaldab vähemalt pressiteate saatmist nii kohalikule kui üleriigilisele meediale ja
heatasemelise foto- ja videomaterjali tootmist ja tasuta jagamist.
6. Korraldusõiguse saanud klubi tagab võistlustel põhiklassides kokku vähemalt 16 GPSjälgimisseadme kasutamise.
7. Korraldusõiguse saanud klubi esindaja osaleb EOL-i volinike ja korraldajate koolitusel
ning tegutseb 2021. aastal sama võistlusala Eesti MV ja/või EOL-i egiidi all toimuva võistluse
volinikuna.
8. XXXII Suunto Games in Estonia ühele päevale peab korraldaja taotlema IOF-i maailma
edetabelivõistluse (WRE) staatust, mille IOF-i tasu jääb võistluse korraldaja kanda.
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9. Korraldustaotlus esitatakse EOL-i võistluste korraldustaotluse vormil, mis on kättesaadav
aadressil http://www.orienteerumine.ee/eol/dok/index.php

Taotleda saab järgmiste võistluste korraldamist:
1.
Eesti MV suusaorienteerumises
Neli võistlusala:
1) Sprint ja sprinditeade
2) Lühirada ja tavarada.
Kaks võistlusala ühel nädalavahetusel ja kaks võistlusala teisel nädalavahetusel.
Taotleda võib ka eraldi ühte või kahte võistlusala.
EOL toetab korraldamist rahaliselt – 320 € võistlusala kohta.
2.

Eesti MV rattaorienteerumises ja BikeEST 2020
Reede või laupäev: Eesti MV/BikeEST sprint.
Laupäev: Eesti MV/BikeEST lühirada.
Pühapäev: Eesti MV/BikeEST tavarada.
Soovituslik on taotleda võistluspäevadele IOF-i maailma edetabelivõistluse (WRE) staatust.
EOL toetab korraldamist rahaliselt – 150 € võistlusala kohta
Eesti MV orienteerumisjooksu lühirajal ja MN21 teatejooksudes
Laupäev: lühirada.
Pühapäev: MN21 teatejooks.
Võistluse läbiviimise aeg: mai.
3.

Eesti MV orienteerumisjooksu sprindis, sprinditeates ja öisel tavarajal
Laupäev: päeval sprint.
Laupäev: õhtul öine tavarada.
Pühapäev: sprinditeade.
Võistluste läbiviimise aeg: ühel ja samal nädalavahetusel.
Taotleda võib ka eraldi ühte võistlusala.
4.

5.
Eesti MV orienteerumisjooksu tavarajal ning noorteteatejooksudes
Laupäev: tavarada.
Pühapäev: noorte- ja veteranide teade + võistlus avatud klassidele.

ja

6.

Eesti MV orienteerumisjooksu pikal rajal
Laupäev: pikk rada.
Võistluse läbiviimise aeg: september
61. Jüriööjooks
Laupäev: öine teatevõistlus.
Võistluse läbiviimise aeg: aprill, jüripäevale lähimal võimalikul nädalavahetusel.
7.

8.

XXXII Suunto Games in Estonia 2020
Laupäev: tavarada.
Pühapäev: lühendatud tavarada/MN21 klassidel lühirada.
Võistluse läbiviimise aeg: septembri teine pool/oktoobri algus.

veteranide
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9.
EOL-i noortelaager
Läbiviimise aeg: soovitatavalt juuni-juuli.
Päevade arv: 4-5 päeva. Treeninguid: saabumis- ja lahkumispäeval vähemalt 1, teistel
päevadel vähemalt 2.
Ligikaudne oodatav osalejate arv: ~100 last + 10 treenerit.
EOL toetab korraldamist 200 euroga ühe laagripäeva kohta.
10.
EOL-i suusaorienteerumise noortelaager
Läbiviimise aeg: talvine koolivaheaeg (detsember-jaanuar).
Päevade arv: 4-5. Treeninguid: saabumis- ja lahkumispäeval vähemalt 1, teistel päevadel
vähemalt 2.
Ligikaudne oodatav osalejate arv: 60 – 70 last + 6-7 juhendajat.
EOL toetab korraldamist 200 euroga ühe laagripäeva kohta.

