
PÕLVA MK lahtised MV SUUSAORIENTEERUMISES 
8-9. veebruar 2014 VÄRSKA/LOBOTKA 

AJAKAVA 
Laupäev 8.veebruar  
13.00 stardi algus   
Pühapäev 9.veebruar 
11.00 stardi algus   
KAART 
SPRINT   1:7500 h 2,5m A4 
TAVARADA 1:10 000 h 2,5m A4 
MAASTIK: 
Maastikul on kaks erinevat maastikutüüpi, männimets, kus on palju teid 
ja sihte ning metsastunud põllud. Kõrguste vahed nõlval 15 meetrit.  
Metsasus 80%.  Maastikul lund 10cm.  
SUUSARAJAD 
Sisse aetud mootorsaanidega. Lund on maastikul vähe ja radade kvaliteet 
on heast metsateest kuni halvasti sõidetava kõrge kanarbikulise 
metsaaluseni. Metsastunud põldudel kõrge hein. Maastikul on mitmeid 
teid, mis on märgitud musta pideva joonega. Enamustele teedele on 
lisatud tingmärk „punane linnuke“, mis tähendab, et tee on kivine, kuid 
lubatud sõita. 
Tungiv soovitus on kasutada vanemaid suuski. 
KP 
Kontrollpunktide varustus on kahetüübiline: 
Tähised on  metsas riputatud üle suusaraja ja SI jaam kõrvaloleva puu 
küljes, poollagedatel on tähis ja SI jaam metallvaia otsas. 
KEELUALA 
Talude hoovid.  
VÕISTLUSKORRALDUS 
SPRINT-stardiintervall 1 min. Võistleja võtab oma klassi ämbrist kaardi 
1min enne starti. Soojendusring on võistluskeskuse läheduses. Riided 
tuuakse stardist finišisse. 
TAVARADA-stardiintervall 2min. Võistleja võtab oma klassi ämbrist 
kaardi 1min enne starti. Soojendusring on võistluskeskuse läheduses. 
Starti jäetud riided tuuakse võistluskeskusesse. 
START: 
Mõlemal päeval on start samast kohast. Vaata skeemi. 
1-2 päev kaugus starti 300m ida poole.  
Tähistus võistluskeskusest viitadega. 
Eelstart 3 minutit.  
Kõikidel võistlejatel tuleb läbida K-punkt, mis asub stardist 25m 
kaugusel. 
SPORTIDENT MÄRKESÜSTEEM 
Palume kontrollida oma SI-kaardi numbrit stardiprotokollidest. 
Paranduste ja muudatuste tegemiseks pöörduda infolauda. SI-jaama 



mittetöötamisel metsas tuleb komposteerida kaardi serva ja sellest 
teavitada finishi kohtunikku.  
FINISH 
Finišiaeg fikseeritakse märkimisel finišijoonel. Katkestajad peavad 
läbima finiši. 
VÕISTLUSKESKUS 
Võistluskeskuseks on OÜ Värska Laht saekaadri territoorium. Parklast 
ettevõtte territooriumile minek keelatud. Võistluskeskuses on väli WC-d. 
Pesemisvõimalused majutuskohtades. 
AUTASUSTAMINE 
Laupäeval ja pühapäeval pärast tulemuste selgumist. 
 
VÕISTLUSTE KORRALDAJAD 
Värska OK Peko , Põlva MK Spordiliit 
Peakorraldaja:  Raul Kudre 
Mandaat   Ingrit Kala, Janika Teervalt 
Finiš ja infotöötlus  Einar Raudkepp 
Rajameister   Tiit Toomas   


