
ORIENTEERUMISVÕISTLUS 2020 
 

JUHEND 
 
1. ÜRITUS 
Korraldatakse individuaalne lühikese raja orienteerumisvõitlus noortele kotkastele ja kodutütardele, 
edendamaks orienteerumisoskust ja selgitamaks välja parimad orienteerujad.  
 
Võistlus on eelkvalifikatsioonivõistlus Luureretk 2020-le: Luureretke igas võistkonnas peab olema 
vähemalt üks liige, kes on orienteerumisvõistluse raja edukalt läbinud (olenemata saavutatud kohast).  
 
Kolme parimat noorkotkast ja kodutütart autasustatakse meenega. 

 
2. KORRALDAJAD: 
Võistluse korraldajad on Noorte Kotkaste Jõgeva malev ja instruktorid. 
 
3. AEG  
28.03.2020 
Võistlejatel ilmuda 58.663915, 26.397528,  28.03.2020 vahemikus kell 1100 kuni 11:30. 
Võistluste lõpetamine samas kohas 28.03.2020 kell 17:00. 
 
4. KOHT 

58.663915, 26.397528  
 
5. REGISTREERIMINE 
Võistlustele registreerumiseks tuleb vormikohane registreerimisleht saata hiljemalt 20MAR2020 kell 
12:00 aadressil kristian.vaarpuu@kaitseliit.ee.  
 
6. DOKUMENDID: 
Võistlustele saabumisel tuleb igal võistlejal esitada: 
 

 KL liikmepilet 
 Lapsevanema luba iga alaealise võistleja kohta (lisa 2) 

 
7. RADA JA VÕISTLUSTINGIMUSED:  
Võistlusmatka kogupikkus ligikaudu 5 km. Võistlejal tuleb üksi liikuda jalgsi maastikul ning täita 
etteantud orienteerumisülesandeid. Võistleja peab kogu võistluse jooksul hakkama saama stardist 
kaasa võetud vahenditega ja ilma igasuguse kõrvalise abita. 
 
Kõik võistlejad on märgistatud numbriga ning märgistus peab olema mõlemalt poolt selgesti nähtava 
kogu võistluse ajal. Võistleja, kellel pole märgistus nähtav, eemaldatakse võistluselt. 
 
Võistlusrajal teiste osalejatega koostöö tegemine on keelatud, vahelejäämisel eemaldatakse 
mõlemad võistlejad lõpparvestusest.  
 
Põhikaardina kasutatakse Eesti topograafilist põhikaarti mõõtkavas 1:10 000, lisaks Eesti Kaitseväe 
kaart mõõtkavas 1:50 000, Aerofoto mõõtkavas 1: 10 000. 
Maastikul liikudes:  

1. ei tohi maha jätta märke oma tegevusest 
2. ei tohi häirida oma tegevusega kohalikke elanikke 
3. ei tohi kahjustada põllukultuure ja loodust 

 
8. OSALEJAD 
Osalejateks on noored kotkad ja kodutütred vanuses 11-18 aastat.  
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9. VARUSTUS 
Iga osaleja kohustuslik varustus: 
 

Jrk Varustuseseme nimetus Kogus Märkused 

1.  Spordiriided 1 kmpl 
Sobiv välitreenin-
guks 

2.  Vihmariided 1 
Vihmajope, soovi 
korral ka püksid  

3.  Jooksujalatsid 1 paar  

4.  Toidunõud 1tk 

Plastikust v metallist 
kauss ja kruus, lusi-
kas ja soovi korral 
kahvel 

5.  Taskulamp/pealamp 1tk  

6.  Veepudel 1tk Min maht 1l 

7.  Nööri otsas vile 1tk  

8.  Kompass 1tk  

9.  Seljakott 1tk 

Kuhu mahub ära 
kaasavõetud varus-
tus, mida vajatakse 
võistlusrajal 

10.  Lapsevanema luba (täidetuna)   

11.  Kaitseliidu liikmepilet   

 
Võistlustele on keelatud kaasa võtta klaastaarat, alkoholi, narkootilisi aineid ja tubakatooteid. 
Elektroonikaseadmeid (telefonid jms) kasutada ei lubata. Sularaha vaja ei ole, poodi ei saa.  
 
10. TEENINDUSTOETUS 
Võistluse jooksul toitlustatakse kõiki välitingimustes kas toidupakkide või valmistoiduga. Puuduvat või 
kõlbmatut individuaalvarustust korraldaja ei taga ega asenda.   
 
11. MEDITSIIN 
Võistlustel on korraldajate poolt tagatud esmaabi ning vajadusel transport haiglasse. Osaleja, kellel 
on vaja tarbida ravimeid, peab ise piisava ravimivaru kaasa võtma ning hoolitsema, et ravimid võetud 
saaksid.  
 
Võistluse korraldajatel on õigus teha vajadusel muudatusi juhendis ja muuta tegevusi, teavitades 
esimesel võimalusel osalejaid. 
 



LAPSEVANEMA TEATIS 
Orienteerumisvõistlus  2020 

Jõgeva vald 
 

ÜRITUS 
Korraldatakse individuaalne lühikese raja orienteerumisvõitlus noortele kotkastele ja kodutütardele, 
edendamaks orienteerumisoskust ja selgitamaks välja parimad orienteerujad.  
 
Võistlus on eelkvalifikatsioonivõistlus Luureretk 2020-le: Luureretke igas võistkonnas peab olema vähemalt üks 
liige, kes on orienteerumisvõistluse raja edukalt läbinud (olenemata saavutatud kohast). 
 
KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD: 
Võistluse korraldajad on Noorte Kotkaste Jõgeva malev ja instruktorid. 
 
RADA JA VÕISTLUSTINGIMUSED:  
Võistlusmatka kogupikkus ligikaudu 5 km. Võistlejal tuleb liikuda jalgsi maastikul ning täita etteantud 
orienteerumisülesandeid. Võistleja peab kogu võistluse jooksul hakkama saama stardist kaasa võetud 
vahenditega ja ilma igasuguse kõrvalise abita. 
 
Põhikaardina kasutatakse Eesti topograafilist kaarti mõõtkavas 1:10 000. 
 
On keelatud kaasa võtta klaastaarat, alkoholi, narkootilisi aineid ja tubakatooteid. Elektroonikaseadmed 
on keelatud. Korraldaval koosseisul on õigus varustust kontrollida ja keelatud esemed hoiule võtta. Korraldajad 
ei vastuta mistahes kahju eest, mille tingis osaleja ettevaatamatu käitumine või tema poolt võistlusreeglite, 
ohutusnõuete või korraldava koosseisu juhiste eiramine.  
Toitlustamine välitingimustes. 
 
Kohustuslik varustus vastavalt võistluste juhendile 
  
____________________________________________________________________________________ 
 
Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht 
 
Olen nõus oma lapse …………………………………………………………………………………….  
           (ees- ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA)  
osavõtuga Orienteerumisvõistlusel 2020 Jõgeva vallas, 28.03.2020.a. Kinnitan, et lapse tervis võimaldab tal 
võistlustel osaleda ja olen teadlik kohustusest lapse terviseseisundi kohta korraldajatele õiget ja täielikku  
informatsiooni anda. Olen rääkinud lapsele võimalikest ettetulevatest ohtudest ning lapse kohustusest täita 
ohutusnõudeid, võistluskorda ja juhendajate instruktsioone. Vastutan lapse hea käitumise eest. 
Võistlusel osalemise eelduseks on ohutustehnika- ja võistluskorra hea tundmine ja täitmine.  
 
Lapsevanema(te) kontaktandmed: 
 
Ees- ja perekonnanimi………………………………………………………….. 
 
Kodune aadress:………………………………………………………………… 
 
Telefoninumber:............................................................................................. 
 
Kas on toite, mida osaleja ei tohiks süüa (talumatus)?:……………………………………….. 
 
Informatsioon osaleja tervisliku seisundi kohta: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
Allergiad 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Laps, kes peab ravimeid tarvitama, peab ise teadlikult hoolitsema, et ravimid võetud saaksid. 
 
 
Lapsevanem……………………………………………………………….. (allkiri, kuupäev) 

 
 


