
 
 

XXIV  PEKO KEVAD 

11.-12. aprill 2015 

Nohipalo 

 

Võistlusprogramm 
11. aprill – tavarada, startide algus 13.00 
Klassides MN12-18 Printcenter Eesti noorte karikasarja esimene osavõistlus (Juhend) 

12. aprill – lühendatud tavarada (MN21 lühirada), startide algus 10.00 

 

PEAKORRALDAJA RAUL KUDRE 

PEASEKRETÄR  INGRIT KALA 

FINIŠ   EINAR RAUDKEPP 

RAJAMEISTER  MADIS ORAS 

  

MAASTIK JA KAART 

Võistlused toimuvad osaliselt Meenikunno maastikukaitsealal. Palume 

hoida loodus puhtana! 

 

Kaart 

Välitööd sügis 2014-kevad  2015. Kaardistaja Madis Oras. Varasem kaart 

Ootsipalu (9027), mis kattub osaliselt uue maastikuga.  Alusmaterjalina on 

kasutatud Maa-ameti laserskaneeritud kõrgusandmeid. 

Kaardinäidis: 

  

Printcenter_Eesti_noorte_karikasari2015_juhend.doc
http://orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=9027


Maastik 

Enamus kaardistatud maastikust on korrapärase sihivõrguga riigimets. Maastiku 

läbitavus valdavalt hea ja väga hea kuid ida -ja põhjaosas leidub ka noorendikke 

ja halva läbitavusega raiesmikke.  

Maastik on vahelduv. On mitmeid alla 1 km läbimõõduga huvitava reljeefiga 

alasid, kus kõrguste vahe on kuni 20 meetrit. Kaardi osas on kõrguste vahe 25m. 

Suured ja väikesed sood vahelduvad mineraalmaadega, mis on kohati ebaselge 

piiriga. Maastiku metsasus on 90%. Soodes veeseis ei ole kõrge, kuid nii rabad 

kui sood on kevadiselt märjad. Soised alad üldjuhul hästi joostavad. 

 

RAJAD 

Mõlemal päeval eraldistardist suundorienteerumisrada. Esimesel päeval 

tavarada, teisel päeval klassides MN21A lühirada, teistel klassidel lühendatud 

tavarada.  

 

Keelualad ja ohukohad 

Õuealaga (samblaroheline) märgitud hoovid. Maastikku läbib Viluste-Lindora 

tee, kus on avatud liiklus ja mille ületamisel peab olema eriti ettevaatlik.  

 

Märkesüsteem 

Võistlusel kasutusel SI-süsteem. Registreerimisel teatada oma SI-number. SI-

kaarti on  võimalik rentida korraldajatelt 1 euro päev. 

 

STARDID 

KAUGUSED STARTIDESSE 

Esimene päev:    Teine päev 

Start 1 – 1,4 km     Start 1 – 1,0 km sini-valge lint 

Start 2 – 0,7 km    Start 2 – 1,2 km  kollane lint 

 

Tähistus võistluskeskusest viitadega. Eelstart 2 minutit. Stardis võtab võistleja 

ise oma klassi ämbrist kaardi ja läbib kohustusliku K-punkti. Nööriradadel saab 

võistleja kaardi 1min enne starti. 

Kaugused K punkti: 

Start 1- 100m 

Start 2 – stardikolmnurk ühtib K-punktiga  

Starti jäetud riided tuuakse jooksvalt ja pärast stardi lõppemist 

võistluskeskusesse finiši lähedusse. 

 

FINIŠ 

Finišiaeg fikseeritakse finišijoonel märkimisel. SI-jaama metsas mittetöötamisel 

tuleb sellest teavitada finišikohtunikku ja ette näidata kompostrijäljend. 

Katkestajad peavad läbima finiši. 

 



NB!!! 

1.päeval ületavad kõik võistlejad finišisirgel Viluste-Lindora teed. 

Ületamiskohal on korraldaja, kes rahustab liiklust. Ohutuse eesmärgil 

nõuab see erilist tähelepanu! Kehtivad liikluseeskirjad! 

  

LEGENDID 

Võistluskaartidele on trükitud kontrollpunktide kõrvale vaid selle 

järjekorranumber, legendid on trükitud kaartidele ja saadavad lahtisena ka 

stardis (v.a MN8-10NR ja Avatud rada). 

Kinnitusvahenditena on stardis kleeplint ja käärid. 

 

VÕISTLUSKESKUS 

Võistluskeskus asub Nohipalo külas.  

Tähistus algab Põlva-Karisilla maantee  21 kilomeetrilt. 

Kaart 

 
 

MUU INFO 

Pesemine 

Soe välidušš ja saun võistluskeskuses. 

 

Tualetid 

Võistluskeskuses 

 

Toitlustamine 

Võistluskeskuses puhvet. 

 

Parkimine  
Võistluskeskuse vahetus läheduses. Parkimistasu 1 eur/kaks päeva. 

 

Auhinnad 
Vastavalt osavõtjate arvule kahe päeva summas. Kõikidele nöörirajal jooksjatele 

väike auhind. 

 

http://kaart.postimees.ee/?zoom=5&lat=6432252.66406&lon=699967.71094&layers=B00TTTT&id=89002


Majutus: Ettetellimisel 

Värska sanatoorium  ja veekeskus www.spavarska.ee 7999300 

Hirvemäe puhkekeskus   www.hirvemae.ee 7976105 

Räpina hotell    www.rapinahotell.ee/ 
Värska Gümnaasiumis põrandamajutus     3 EUR/öö  53453331 
 

KORRALDAJAD 

Värska Orienteerumisklubi Peko 

Peakorraldaja: Raul Kudre  +3725256695 

Rajameister: Madis Oras 

 

TOETAJAD 
    

 

                    
      VÄRSKA VALD 

    

       
 

http://www.spavarska.ee/
http://www.hirvemae.ee/
www.rapinahotell.ee/

