
Autoorienteerumise Talvekarika 1. etapp 20.01.2018 
Tallinn-Pärnu Joonorienteerumine 

Võistlusjuhend 
 
AEG:  20.01.2018, kell 10.00 –  16.00 Tallinn - Pärnu 

AJAKAVA:  10:00-10:40  Kohapealne registreerimine 

10:40-10:55  Koosolek 

11:00   Esimese auto start 

15:00  Esimese auto finish 

16:00  Autasustamine 

START:  Laagri Maksimarketi parklast , kardikeskuse poolsest otsast! 

FINISH: Pärnu linnas, täpne asukoht selgub hiljemalt 16. jaanuar. 

VÕISTLUSE TÜÜP:  Seikluslik suund/joon-orienteerumine. 

VAJALIK VARUSTUS:  Kirjutusvahend, joonlaud ja android telefon punktide fikseerimiseks. 

VÕISTKONNA SUURUS: 1-5 liiget. 

STARDIKORD: Stardintervall 1-2 minutit. Stardijärjekord loositakse reede õhtul ja avalikustatakse laupäeval 

kohapeal.  

KONTROLLAEG: 5 tundi. Millest 4 tundi on nominaalaeg ja 1 tund lisaaeg. Iga lisaaja minuti kasutamine -1 punkt. 

Kontrollaja ületanud võistkond ei saa tulemust kirja. 

STARDIMAKS:  Võistluse osalustasu on 10 eurot iga tiimi liikme kohta kuni 16.01. Hiljem ja kohapeal on osalustasuks 

15 eurot tiimi liikme kohta. Lapsed alla 18 aasta seiklevad tasuta. Osalustasu saab tasuda kohapeal sularahas või 

ülekandega Seiklusministeerium OÜ arvele Swedbank: EE382200221051575334 

REGISTREERIMINE: Registreerimine on avatud lehel: www.seiklusministeerium.ee/talvekarikas18 

VÕISTLUSREEGLID: 

1. Võistlusel võib osaleda iga sõiduk, millel on kehtiv ÜV ja kindlustus. Juhil peab olema kehtiv juhiluba. 

2. Võistlusele pääseb kuni  50 ekipaaži. Võisteldakse kahes võistlusklassis:  

a) Youngtimer – Auto aastast 1996 või vanem.  

b) Vaba – Autole puuduvad piirangud.  

3. Võistlusel osalejad kinnitavad oma allkirjaga enne starti, et vastutavad ise oma tervise eest ja on kõikidest 

ohtudest teadlikud.  

4. Võistlustrass kulgeb Tallinnast Pärnusse avalikel teedel. Trassi pikkus on kuni 190 km. 

5. Võistluse kirjeldus:  

a. Võistluse stardis saavad osalejad võistlusmaterjalid, mis koosnevad kaartidest ja legendist.  

b. Igal võistkonnal peab olema android süsteemiga nutitelefon, millega toimub punktide fikseerimine. 

c. Võistlusel on kokku 55 kontrollpunkti. Iga punkti väärtus on 3 punkti.   

d. Punktid on märgitud kaardile punaste ringidega ja punkt asub punktiringi keskel täpiga näidatud kohas. 

e. Igast punktist peab otsima vastust legendilehel esitatud küsimusele. Igale küsimusele on ka kolm 

vastusevarianti, millest 1 peaks olema kindlasti õige.  



f. Kaardile on märgitud selgelt eristuva joonega ideaalteekond, mille järgi käib keskmise kiiruse 

arvutamine ja kuhu on peidetud ka ajakontrollpunktid. 

g. Rajal on ka 8 ajakontrollpunkti, kuhu tuleb jõuda legendis näidatud kiirusega. Iga varem jõutud minut -3 

punkti. Iga hiljem jõutud minut -1 punkt. Ajakontrollpunkti mitte läbimine -30 punkti.  

h. Ajakontrollpunkt ei ole kantud kaardile ja satub võistleja teele juhuslikult. Ajakontrollpunktis läheb 

läbitud lõiguaeg lukku ja algab uue lõigu kiiruse ja aja arvestus. 

i. Võrdsete punktidega korral määrab paremusjärjestuse kiirem aeg. 

6. Liikluseeskirjade järgimine on kohustuslik! Liikleme vaid selleks ettenähtud teedel. Teede kõrval ja 

haljasaladel on autoga liikumine keelatud. Iga tuvastatud rikkumine võtab meeskonnalt maha 5 punkti. 

Punkti saabudes ja punktist lahkudes käitu mõistlikult ja ära anna „ketsi“. Mõtle, kas sa tahaksid, et sinu 

maja ees keegi muru tagurpidi keerab? 

7. Võistlusel kehtib maksimaalne kiirusepiirang 90 km/h maanteel ja 50 km/h linnas. Iga fikseeritud kiiruse 

ületamine võtab meeskonnalt maha 5 punkti.  

8. Palun kõikidel võistkondadel tulla kohale õigeaegselt ja vähemalt kella 10:20-ks. 

9. Tulemused avalikustame kohe peale võistlust ja karikaga autasustatakse kolme paremat meeskonda.  

10. Sõltuvalt ilma ja rajaoludes võib teha korraldaja muudatusi võistluse kontrollaja pikkuses. Muudatustest 

teavitatakse kõigi osalejaid hiljemalt ürituse eelõhtul! 

11. KORRALDAJA: Seiklusministeerium OÜ. Infot võistluse kohta saab: e-mail:  Joonas@seiklusministeerium.ee 

või telefonil 5226895(Joonas).  
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