
Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistlused valikoreinteerumises 

VÕISTLUSINFO 

 

 

Aeg ja koht: Reede 17. September 2021 Malvaste, Hiiumaa maakond. Tähistus Kärdla-Kõpu 

teelt Malvaste teeristist. Võistluskeskus avatud 12.00. 

 

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 vanuserühmas: 

10.-12. klassid 

1.-9. klassid (suured koolid - 151 õpilast ja rohkem) 

1.-9. klassid (väikesed koolid - õpilaste arv kuni 150) 

Võistkonna suurus igas kategoorias minimaalselt 6 õpilast.  

 

Võistlusklassid: P 1-5 klass, T 1-5 klass, P 6-7 klass, T 6-7 klass, P 8-9 klass, T 8-9 klass, P 10-12 

klass, T 10-12 klass. 

 

Võistlusmaastik ja kaart: Malvaste kaart 2021043. Autor Toivo Saue. Välitööde seis august 

2021. Kaardi mõõtkava 1:10000 ja kõrguste vahe 2m. 

Maastikul on tihe teede ja radade võrk. Väga hea läbitavusega männimets. Kohti leidub 

alusmetsa ja rahuldava läbitavusega piirkondi. Mere ääres luidestik. Maksimaalne kõrguste 

vahe 12 m. Optimaalne pikkus kõigi 30 KP läbimisel 9,6 km. 

  

Ohukohad: Tahkuna tee. Malvaste karjäär (tähistatud keelualana) 

 

Märkesüsteem: Ajavõtt ja läbitud kontrollpunktide arvestus toimub elektroonilise 

märkesüsteemiga SportIdent.  

 

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

 

Start: Start asub võistluskeskuse juures. Eelstart 2 minutit. Stardiintervall võistlusklassides 1 

minut. Kaardi saab kätte 1 minut enne starti. 

 

Finiš: Finišiaeg saadakse võistleja SI-pulgaga märke tegemisel finišijoonel. Peale finišeerumist 

toimub SI-kaardist andmete mahalugemine, mille järgi saab iga võistleja oma finiši- ja 

etapiaegade tulemustelehe. Kõik võistlejad peavad läbima finiši.  



 

Paremuse selgitamine: Kaardile on kantud 30 kontrollpunkti numbritega 31-60. Võistleja 

läbib neid vabalt valitud järjekorras. 60 KP tuleb märkida viimasena ja sealt joostakse mööda 

tähistust finišisse. Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti.Kontrollaja 

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

Võistleja tulemuseks on arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega 

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

I koht – 51 punkti, II koht – 49 p., III koht – 48 p. jne. Kuni alates 50 kohast 1 punkt. Võistkonna 

punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate kohtade arv. 

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

tulemused olenemata klassirühmast. 

1.-9. klassirühma (suured ja väikesed koolid) võistkondliku paremuse selgitamisel liidetakse 

kokku 6 parima õpilase tulemused olenemata klassirühmast. 

Kõik võistlejad peavad jooksma omas klassirühmas. 

 

Autasustamine: Vastavalt EKSL võistluste üldjuhendile.    

 

Korraldajad: MTÜ Hiiumaa Orienteerujate Klubi, www.hok.ee, Eesti Koolispordi Liit 

www.koolisport.ee  

Peakohtunik, peakorraldaja Eda Tärk, 56615750, riida@hot.ee 

IT: Kustu Künnapas 

Rajameister: Tanel ja Tammo Esta 
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