
 

Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistlused 

valikorienteerumises                                                                                         

 

Aeg ja koht: Reede 17 .09.2021.a.  Malvaste Hiiumaa 

Startide algus kell 13.00. 

Tähistus Kärdla- Kõpu teelt Malvaste teeristist 

 

Osavõtjad: koolide võistkonnad 

Keskkoolid/Gümnaasiumid  

1 -5. kl. , 6. – 7 .kl. , 8.-9. kl. ja 10.-12. kl. õpilased 

Põhikoolid/algkoolid 

1.-5.kl.,6.-7.kl. ja 8.-9.kl.õpilased 

 

Võistlused toimuvad kolmes klassirühmas: 
10.-12. klassid ( minimaalselt 6 õpilast) 

1.-9. klassid (suured koolid – 151 õpilast ja rohkem)* (minimaalselt 6 õpilast, olenemata võistlusklassist) 

1.-9. klassid (väikesed koolid – õpilaste arv kuni 150)* (minimaalselt 6 õpilast, olenemata 

võistlusklassist) 

 

Võistlusklassid: Poisid 10-12. klass, poisid 8-9. klass, poisid 6-7. klass, poisid 1-5. klass 

Tüdrukud 10-12. klass, tüdrukud 8-9. klass, tüdrukud 6-7. klass, tüdrukud 1-5. klass 

 

Kaart:  Malvaste 2021043, eelmised 2014050, 2010041. Mõõtkava 1 : 10 000, kõrguste vahe 2 m 

Maastik: Enamasti männimets, kohati alusmets. Läbitavus hea kuni rahuldav. Palju teid ja sihte. 

Mere ääres luidestik. Kõrguste vahe maastikul 12 m. 

 
Märkesüsteem: Ajavõtt ja läbitud kontrollpunktide arvestus toimub elektroonilise 

märkesüsteemiga SportIdent. Võimalus laenutada korraldajatelt SI-pulkasid 1.- päev. 

 

Kontrollaeg:   6. -12. klassid 60 minutit, 1. – 5. klass 40 minutit    

 

Start: kasutusel eraldistart, stardiintervall 1 minut. Kõik võistlejad peavad läbima finiši. 

 

Punktide arvestus: I koht – 51 punkti, II koht - 49 p., III koht – 48 p. jne. ja alates 50 kohast 1 punkt. 

Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate kohtade arv. 



Paremuse selgitamine: Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti. Kontrollaja 

ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud alanud minuti eest maha üks arvestuspunkt. Võistleja 

tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja. 

Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem. 

10.-12.klassirühma võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused . 

1.-9.klassirühma (suured ja väikesed koolid)* võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 

parima õpilase tulemused olenemata klassirühmast. Kõik võistlejad peavad startima oma klassirühmas. 

 

Autasustamine: Vastavalt EKSL võistluste üldjuhendile. Võistkondlikult autasustatakse 

üldarvestuses 10.-12.klassirühmas ja 1.-9.klassirühmades (suured ja väikesed koolid)* I-III koha 

saavutanud koole karikatega ja võistkonna liikmeid diplomi ning medaliga. 

 

Registreerimine: lõppeb esmaspäeval 12. septembril 2021.a.kell 23.59 http://www.osport.ee 

keskkonnas. Registreerimisel teatada võistleja nimi, klass, SI-pulga number või pulga rentimissoov. 

TOITLUSTUS: Võistluskeskuses kella 12.00-st töötab puhvet. Soovi korral saab süüa suppi enne ja 

pärast võistlust, palun teatada sellest koos registreerimisega maili peale riida1@hot.ee. 

PESEMINE: meres 

MAJUTUS: majutuskohad serveris www.hiiumaa.ee. Põrandamajutus Kärdlas Leigri t. võimlas. 

Põrandamajutuse soovist teatada koos eelregistreerimisega riida1@hot.ee. Hind 5.- eurot, tasuda 

kohapeal. 

TRANSPORT HIIUMAALE: praamipiletid www.praamid.ee 

 

Korraldajad:  MTÜ Hiiumaa Orienteerujate Klubi         www.hok.ee                                                

                        Eesti Koolispordi Liit  www.koolisport.ee 

Peakohtunik, peakorraldaja:  Eda Tärk m.56615750   riida1@hot.ee 

Rajameistrid:  Tanel ja Tammo Esta 

IT : Kustu Künnapas 
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