
Eesti AO karikakasarja I etapp nimega „100 ja seened”

1. Üritus toimub laupäeval 13.veebruaril 2021.a. valdavalt Rapla maakonna avalikel teedel 

eeldusel, et registreerunud on minimaalselt 10 ekipaaži

2. Stardikoht

2.1 Ürituse stardikohaks on Märjamaa Võimla, aadressiga Haimre pst 5, Märjamaa alev.

2.2 Katus on pea kohal, ruumis on sama külm kui õues ja ruumi on nii, et ei tapa ning ei nakatu. 

Vastavalt  olukorrale saab ja tuleb järgida reeglit 2+2. Sooja saamiseks kasutada võimlas olevat 

inventari nagu rööbaspuud ja varbsein, mängida saab ka korvpalli

2.3 Sõidukid saab parkida võimla ette või hoovipoolsele küljele sõltuvalt valitsevatest 

lumeoludest.

3. Ajakava

- 11.00-11.30 Kogunemine, vabade kohtade olemasolul lisaregistreerimine

- 11.40 Eelinfo

- 12.00 Ühisstart

- 15.00 Normaalaja lõpp

- 16.30 Kontrollaja lõpp

- 17.00 Autasustamine ja võib juhtuda, et ka mingi väiksem eeskava

- 18.00 Start turvalisele koduteele

4. Ürituse korraldaja Neeme Ervin,  tulemuste arvestamisele aitab kaasa Argo Vessmann

5. Võistluse kirjeldus

Võistluse formaadiks on valgel ajal korraldatav valikorienteerumine koos võimalike 

orienteerumisteemaliste lisaülesannetega. Juhuslikkuse või õnne faktor lisaülesannetes puudub

Võistluklasse on kaks:

1. Autoorienteerujad - rada on puhas orienteerumine ja paremusjärjestuse alusel saavutatud 

tulemus läheb kirja autoorienteerumise karikasarja arvestusse

2. Hulkurid – rajakaart on lihtsam ja detailsem ning kontrollaja jooksul saab lahendada 

seikluslikku lisaülesannet, mis annab lisapunkte, kuid paremusjärjestuse alusel saavutatud 

tulemus ei lähe kirja autoorienteerumise karikasarja

Stardijärjekord: Ühisstart

Ekipaaži ülesandeks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult palju preemiapunkte

Kontrollpunktid (KP) läbitakse vabalt valitud järjekorras, iga esmakordselt läbitud KP annab 



ekipaažile preemiapunkte vastavalt KP raskusastmele.

Kohustuslikke KP-sid ei ole

Rajal võib olla lisakatseid, mille sooritamise eest saab preemiapunkte või saavutatakse eelis

Võistlejad peavad üles leidma kaardil tähistatud KP-d ning märkima nutitelefoni äpis KP juurde 

korrektse vastuse

Kõik kaardil olevad teed ja rajad ei pruugi olla autoga läbitavad, mõned võivad asuda eramaadel 

või olla muul moel tõkestatud. Arvestada tuleb hetkel valitsevate küllalt arvestatavate 

lumeoludega. Korraldaja ei võta endale kohustust kõiki selliseid kohti kaardil eraldi märgistada.

Kõik KP-d asuvad avalike teede ääres ning nendeni pääseb ilma eramaad, erateed või keelualasid 

läbimata

Rada on ette valmistatud Subaru Foresteriga, põhi vastu maad ei käinud ja aeglustit kasutada 

polnud vaja, seega raja enamus punkte on läbitavad suvalise sõiduautoga, lumeoludest tingitud 

raskema ligipääsuga kohad mainitakse võistlejate koosolekul

Normaalaja pikkus on 3 tundi.

Normaalaja lõppedes käivitub lisaaeg, mille pikkus on 90 minutit ning mis on jaotatud kolmeks 

trahviperioodiks (vt p 16)

Arvestuslik läbisõit võistlusel ca 150-180 km

6. Võistelda on lubatud sõidukiga, mille juhtimiseks on vajalik A või B-kategooria juhiluba. 

Võistlussõiduk peab vastama teeliikluses osalevatele sõidukitele kehtestatud nõuetele, 

võistlejate arv sõidukis on piiratud sõiduki istekohtade arvuga

7. Soovitav on selga panna sportlik riietus, kaasa kaardilamp, taskulamp, pliiats, joonlaud. 

Soovituslik on helkurvest.

8. Võistlusel on kasutusel Android süsteemi põhine tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll. 

Seega peab igal osaleval ekipaažil olema autos üks Android  opsüsteemi (vähemalt ver. 4.4) 

kasutav nutitelefon, millel on ka gps suutlikkus. Telefon peab olema laetud ja vastu pidama terve 

võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise võistluse ajal. Nutitelefon 

peab asuma kogu võistluse vältel kohas, kus on tagatud GPS ja mobiilse andmeside levi. Seda ei 

tohi varjata mistahes esemetega ega välja lülitada.

9. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedil. Registreerimine on avatud 

kuni 12. veebruarini kaasa arvatud.

10. Starti lubatakse kuni 40 ekipaaži

11. Osavõtutasu registreerudes kuni 7.veebruarini on 10€ võistkonna liikme kohta, alates 

8.veebruarist 15€ võistkonna liikme kohta. Kuni 16 aastased lapsed võistlevad tasuta. 

Osavõtutasu saab tasuda kohapeal sularahas või ülekandega Neeme Ervin, a/a 

EE551010022048912005 SEB pangas, mille selgituseks märgi võistkonna nimi ja võistlusklass.



12. Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks 

(heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, 

jättes sõiduki kohta (sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei 

sega muud liiklust

13. Osalejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate 

õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust sõiduki 

juht

14. KP tähiseid ei tohi rikkuda, oma kohalt eemaldada ega muul moel kompromiteerida

15. Võistlusel kehtib kiirusepiirang vastavalt liikluskorraldusvahenditele, s.t kinni tuleb pidada LE-

järgsetest kiirust piiravatest märkidest. Lisaks võib olla kaardil märgitud täiendavaid 

kiiruspiiranguga alasid. Iga tuvastatud kiiruseületamine (10 sekundit üle lubatud kiiruse) 

karistatakse 5 trahvipunktiga. 

16. Tulemuste arvestamine

16.1 KP loetakse läbituks kui võistkonna nutitelefoni rakendusse on sisestatud õige vastus.

16.2 Iga läbitud KP eest saab preemiapunkte vastavalt KP raskusastmele ja punkti grupile:

- KP raskusaste 1: 3 preemiapunkti

- KP raskusaste 2: 5 preemiapunkti

- KP raskusaste 3: 7 preemiapunkti

- KP raskusaste 4: 9 preemiapunkti

16.3 Vale vastuse korral saab võistkond 3-9 karistuspunkti sõltuvalt punkti raskusastmest

16.4 Lisakatse(te) ülesande kirjelduse leiab kaardile märgitud lisakatse toimumispaigast.

16.5 Lisaaja kasutamine ja trahvipunktid (tp)

        Lisaaja esimese 30 minuti kasutamine - 1 tp iga 3 täisminuti eest.

        Lisaaja teise 30 minuti kasutamine – 1 tp iga 2 täisminuti eest.

        Lisaaja viimase 30 minuti kasutamine – 1 tp iga täisminuti eest.

16.6 Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel võistkond tulemust kirja ei saa.

17. Auhinnastamine toimub mõlemas võistlusklassis eraldi ning parimaid premeeritakse 

unikaalse meenega ning korraldajad ja osalejad võivad välja panna auhindu, mille väljajagamise 

loogika otsutab korraldaja

18. Lisainfo võistluse kohta Neeme Ervin, neeme@streetmoto.ee; tel: 527 4000


