10. JÄRVA MÄNGUD
ORIENTEERUMISSPRINT
JUHEND
EESMÄRK:
Selgitada välja 2019.aasta Järva maakonna parimad orienteerujad orienteerumissprindis ja
parimad omavalitused orienteerumises.
Pakkuda inimestele võimalust osaleda orienteerumise harrastusspordi võistusel ja innustada
neid tegelema orienteerumise, kui liikumisharrastusega.
AEG JA KOHT:

8. juuni 2019 , Käru

VÕISTLUSKLASSID:

M,N 16 , 21 , 40

MAASTIK JA KAART :
Käru sprindikaart, 1: 4000, h=2,5m, A4. Välitööd 2018 sügis, täpsustused 2019.
Maa-asula ja selle lähiümbrus, asula tänavad, õued, tööstusalad ja nende lähiümbrus, hooldatud
rohealad ja samas ka osaliselt metsastunud ja võsastunud alad, ning hooldamata rohumaad
START : Stardi algus kell 12.00.
Stardijärjekord loositakse. Stardiintervall 1 minut. Kõik orienteerumissprindil osalejad
peavad olema karantiini alas kell 11.45.
RAJAD : M16 (s. 2003 ja hiljem) - ~2 km , N16 (s.2003 ja hiljem) - ~1,5 km ;
M21 (s.2002 –1980) - ~3 km , N21 (s. 2002-1980) - ~2,5 km;
M40 (s.1979 ja varem) - ~2,5 km , N40 (s.1979 ja varem) - ~2 km
Rajameister: Kaarel Kallas
AJAVÕTU-KONTROLLSÜSTEEM:
Kasutusel elektrooniline SPORTident (SI) märkesüsteem.
Registreerimisel teatada SI-kaardi number või selle rentimise soov.
SI-rendikaardi saab kätte orienteerumise võistluskeskusest ja see tuleb finišis tagastada.
OHUKOHAD: teedel, tänavatel on liiklus avatud, raudtee ja selle äärne lähiala
KEELUALAD : kaardil vastava tingmärgiga (nn samblarohelisega) tähistatud alad (õuealad,
surnuaed jne).
REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUMAKS:
Registreerimine hiljemalt 31. maiks Järvamaa Spordiliitu, e-post piret.maaring@jarvasport.ee
ja koopia Kaarel Kallas, e-post Kaarel.Kallas@mail.ee , tel 53308128.
Registreerimisel teatad võistleja nimi, EOL kood (kui on olemas), võistlusklass, SI-kaardi
number või selle rentimise soob.
AUTASUSTAMINE:
Medalitega autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme paremat võistlejat. Iga osaleja saab
Järva Suvemängude meene.

OSAVÕTUTASU:
Vastavalt 10.Järvamaa suvemängude üldjuhendile noored (s. 2003 ja hiljem) 5 € ja teistel 7 € .
TÄIENDAV INFO: Järvamaa Spordiliidust tel 53333067, e-post
pirte.maaring@jarvasport.ee ja orienteerumisklubi JOKA internetileheküljelt www.joka.ee/ ja
Kaarel Kallas e-post Kaarel.Kallas@mail.ee , tel 53308128
VÕISTLUSTE KORRALDAJA:
Jäevamaa Spordiliit, Türi Spordiklubide Liit, orienteerumisklubi JOKA
Peakorraldaja: Kaarel Kallas

