Igaunijas atklātais MTBO čempionāts 2011
EST-LAT Orientēšanās līgas 1. MTBO posms
Vidējā un garā distance
11.- 12. jūnijs, 2011
Taheva-Hargla, Valgas apgabals, Igaunija

Igaunijas atklātais MTBO čempionāts tiek rīkots saskaņā ar Igaunijas Orientēšanās
federācijas noteikumiem Igaunijas čempionātu rīkošanai 2011. gadā:
http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2011/EMV2011_juhend.doc
Abu dienu sacensības ir iekļautas Pasaules rangā (WRE), skatīt http://iof.6prog.org/WR_Diary.aspx?yymm=1100&Det=8&how=M
Abu dienu sacensības iekļautas EST-LAT Orientēšanās līgas sacensību sērijā un MTBO
kopvērtējumā, skatīt: http://www.orienteerumine.ee/estlat/statute.pdf
http://www.orienteerumine.ee/estlat/ranking.php
http://www.lof.lv/lejupielade/est_lat/2011.01.14.EST-LAT_liga_kalendars.pdf
Dalībnieki:
Izcīņā par Igaunijas čempionu tituliem un medaļām piedalās:
a) Igaunijas pilsoņi,
b) Igaunijas Orientēšanās federācijas klubu biedri,
kuriem sacensību laikā ir derīga Igaunijas Orientēšanās federācijas izsniegtā licence.
EST-LAT Orientēšanās līgas kopvērtējumu aprēķina visu grupu dalībniekiem, izņemot
OPEN grupu dalībniekus, kas līdz pieteikšanās gala termiņam sacensībām reģistrēti
Latvijas Orientēšanās federācijas (http://mona.lv/odb/2010/index.php) vai Igaunijas
Orientēšanās
federācijas
(http://www.orienteerumine.ee/orienteerujad/index.php)
orientieristu datu bāzē (ODB). Sacensībās aicināti piedalīties arī citu valstu pārstāvji, kas ir
Starptautiskās Orientēšanās federācijas biedru federāciju pārstāvošu valstu pilsoņi.
Grupas (vidējai un garajai distancei):
M16, M18, M20, M21, M40, M50, M60
W16, W18, W20, W21, W40, W50
Papildus pieejama OPEN grupa - īsa un vienkārša distance.
Programma:
11. jūnijs, sestdiena – vidējā distance, starts no 14:00
12. jūnijs, svētdiena – garā distance, starts no 11:00
Starta intervāli starp dalībniekiem 2 minūtes vidējā distancē, 3 minūtes – garajā distancē.

Apvidus:
Dažādas braucamības meža ceļu un taku tīkls. Augstāko nogāžu relatīvais augstums līdz 40
metriem. Apvidu divās daļās sadala Valgas-Võru ceļš. Uz ziemeļiem no ceļa daudz reljefa
formu, dažāda redzamība mežā, vietām starp reljefa formām purvi. Uz dienvidiem no ceļa
apvidus līdzenāks, labāka redzamība, mazāk purviņu.
Iepriekšējā sacensību apvidus karte:
http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2008045.gif
Kartes fragments:

Tehniskā informācija:
SportIdent elektroniskā atzīmēšanās sistēma. SI kartei jābūt piestiprinātai pie velo ar drošu
stiprinājumu. Velo ķivere ir obligāta. Atļauts pārvietoties ārpus takām, izņemot teritorijas,
kas kartē norādītas kā aizliegtās.
Pieteikšanās
Pieteikšanās tiešsaistē www.osport.ee. Gala termiņš pieteikumiem – 06.06.2011.
Dalības maksa (par 1 sacensību dienu):
MW16 un 18:
3.50 EUR
MW20:
8 EUR
MW21, 40, 50 un M60:
10 EUR
OPEN
3 EUR
Dalības maksa pārskaitāma uz:
Saņēmējs: TA Orienteerumisklubi
Banka: Swedbank
IBAN: EE572200001120066509
Swift: HABA EE2X
Maksu par transakcijas veikšanu sedz dalībnieks. Dalībnieks sacensībām tiek reģistrēts,
kolīdz saņemts maksājums.
Nokļūšana līdz sacensību centram:
No Tallinas caur Vīlandi vai Tartu uz Valgu. No Valgas - Võru ceļš līdz Taheva.
Marķējums no Valga-Võru ceļa.
No Rīgas braukt pa Rīgas-Pleskavas šoseju, pēc pagrieziena uz Smilteni aiz Grundzāles
griezties uz Gaujienu, marķējums no Latvijas – Igaunijas robežas. No Latvijas austrumu

puses braukt cauri Apei uz Mõniste, tad griezties uz Valgu. No Latvijas ziemeļu puses
braukt caur Valku/Valgu un nogriezties uz Võru.
Nakšņošanas iespējas:
Karula-Lüllemäe veselības un sporta centrs, Lüllemäe, http://www.karulatsk.ee/
Nakatu viesu māja, Ringiste, www.nakatu.ee/
Viesnīca ‘’Metsis’’, Valga, http://www.hotellmetsis.com/?lang=EN
Rīkotāji:
Igaunijas Orientēšanās federācija
TA Orientēšanās klubs
Sacensību direktors – Lauri Leppik
Distanču plānotājs – Toms Veits
MTBO kartes izstrāde – Toms Veits un Lauri Leppik
IOF sacensību inspektors – Arbo Rae
Sacensību inspektori – Arbo Rae, Margus Marrandi, Kuno Rooba
Kontaktinformācija:
Lauri Leppik
Mob.t.: +372 56159998
E-pasts: l.leppik@online.ee
http://keeks.cyber.ee/ta-ok/

Divas nedēļas pirms sacensībām TAOK mājas lapā tiks publicēta papildus informācija.

