itaaliapitsa.ee orienteerumise võistlusala
JUHEND
Aeg ja koht
1. Võistlusala toimub Rae valla Spordikeskuse jalgpallistaadioni lähistel (stardiala) 13. aprillil
2016. aastal. Kõige lähem parkla asub Jüri Gümnaasiumi taga.
2. Start on avatud 17:00 kuni 20:00 ja stardiaeg on kõigile vabalt valitav.
3. Nimeliselt registreerida võistlusele tuleb hiljemalt 11. aprillil. Registreerimiseks tuleb saata
osalejate nimed vabas vormis e-postile indrek@raespordikeskus.ee. Nimed ei pea olema
startimise järjekorras.
Osavõtjad
4. Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 6 orienteerujat – 4 meest ja 2 naist,
kusjuures meesvõistlejaid ei ole lubatud asendada naisvõistlejatega ega vastupidi.
5. Võistlus toimub kahes eraldi võistlusklassis: mehed ja naised.
Võistlusdistants
6. Võistlusrajal on ca 10 punkti, mis tuleb igal võistlejal läbida kindlas järjekorras vastavalt
kaardil märgitule.
7. Iga võistleja saab raja läbida üks kord.
8. Võistlusrajal kasutatakse hajutuspunkte. Kõigile võistlejatele seega ei ole raja KP-de järjekord
sama.
Võistlussüsteem
9. Kasutuses on elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem. Kiibid (SI kaardid) väljastatakse
müügilauast.
10. Võistleja saab kaardi stardihetkel.
11. Ühe ja sama võistkonna erinevatel liikmetel peab olema stardiintervall vähemalt kaks minutit.
12. Võistleja osaleb võistlusel omal vastutusel ja registreerimisega kinnitab omavastutuse.
13. SI jaamas märkimisel heli- ja valgussignaali puudumisel komposteerida võistluskaardi serva.
14. Peale finišeerimist peab võistleja laadima SI-vaheajad finišikohtuniku juures.
15. Rajal ei ole lubatud oma võistkonnakaaslaste juhendamine ei teise osaleja ega mittevõistleva
abilise poolt. Sellise tegevuse tuvastamine kohtunike poolt toob kaasa antud võistleja
diskvalifitseerimise.
Karistused
16. Osaleja diskvalifitseeritakse ning temale ei arvestata kohapunkte juhul kui:






Võistleja ei läbinud kõiki rajal olevaid kontrollpunkte ette antud järjekorras;
Võistleja kasutas võistlusrajal kõrvalist abi või teda juhendas sama võistkonna teine osalev
või mitteosalev liige.
Võistleja jättis ükskõik millise rajal oleva KP läbimata.
Kui võistleja läbis rajal esmalt vale punkti, kuid seejärel õige punkti, siis karistust ei järgne.

Tulemuste arvestamine
Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse viie parima individuaalse tulemuse kohapunktide
summeerimise teel. Juhul kui punktid on võrdsed loeb see, milline võistkond sai
individuaalarvestuses rohkem kõrgemaid kohti. Kohapunkte arvestatakse: 1. koht 50 punkti, 2.
koht 45 punkti, 3. koht 40 punkti, 4. koht 38 punkti, 5. koht 36 punkti ning iga järgnev koht üks
punkt vähem.

