Lüllemäel, 09.-11. juuli 2010.a.
Orienteerumisklubi Ilves kutsub teid taaskord osalema traditsioonilisele Ilvesteatele. 32.
korda toimuv kesksuvine mitmepäeva-teatevõistlus pakub parimaid Lõuna-Eesti maastike ja
võimalust osaleda suurel teatevõistlusel. Esimesel võistluspäeval korraldame suure
ühisstardi kolmele vahetusele korraga. Võistkondlik päevatulemus saadakse vahetuste
aegade summeerimisel. Tasub tulla proovima!
Põhiklassides on traditsiooniliselt eraldi arvestus kuni 18-aastastele noortele (N21Jun,
M21Jun) ja noorematele veteranidele (N21Vet, M21Vet), lisaks põhivõistlusele toimuvad
Veteranide Ilves (NM51+), Noorte Ilves (NM10-14) ja Mini-Ilves.

PROGRAMM
Kuupäev
09.07.2010
10.07.2010
11.07.2010

Start
17:00
11:00
11:00

Ühisstart kolmele vahetusele korraga
Ühisstart
Ühisstart

KLASSID JA STARDIMAKSUD VÕISTKONDADELE
Klass
N21
N21Jun
N21Vet
M21
M21Jun
M21Vet
NM10-14
NM50+

Stardimaks
240 kr /1p = 720kr
180 kr /1p = 540kr
240 kr /1p = 720kr
240 kr /1p = 720kr
180 kr /1p = 540kr
240 kr /1p = 720kr
90 kr /1p = 270kr
240 kr /1p = 720kr

ILVESTEADE
Osalevad 3-liikmelised nais- ja meeskonnad. Võistkonnal võib olla üks varuvõistleja.
Samadel radadel põhiklassidega N21 ja M21 on eraldi arvestus klassides M21jun ja N21jun
(sünd. 1992.a. või hiljem) ning klassides N21vet ja N21vet (sünd. 1975.a. või varem).

VETERANIDE ILVES

3-liikmelised NM50+ segavõistkonnad:
·
vähemalt üks võistleja on sündinud 1955.a. või varem ja ülejäänud 1960.a.või varem;
·
vähemalt üks võistlejaist on naine;
·
võistkonnal võib olla 1 varuvõistleja.

NOORTE ILVES
3-liikmelised NM10-14 segavõistkonnad:
·
vähemalt üks võistleja on sündinud 1998.a. või hiljem ja ülejäänud on sündinud
1996.a. või hiljem;
·
vähemalt üks võistlejatest on tüdruk;
·
võistkonnal võib olla 1 varuvõistleja.
·
Noorte Ilvese rajad on erinevas raskusastmes.

MINI-ILVES
Kuni 10-aastaste laste ühisstardiga nööriraja-jooks kolmandal võistluspäeval, 11. juulil kell
10.30. Mini-Ilvese osavõtt on tasuta; registreerimine kohapeal.

AVATUD RADA
Eelregistreerimiseta avatud rada toimub valikorienteerumisena. Startida saab 1,5 tundi
pärast ühisstarti, esimesel päeval poole tunni jooksul pärast ühisstarti. Stardimaks 50
krooni tuleb tasuda sekretariaadis.
Avatud raja võistlejaid ei autasustata ja paremusjärjestust ei määrata, tulemused
avaldatakse järgmisel päeval.

MÄRKESÜSTEEM
Kasutatav märkesüsteem: SPORTident
Kõigil võistkonnaliikmetel vajalik eraldi SI-kaart (võistkonnal 3 SI-kaarti). SI-kaardi
rent: 25 krooni päevas. SI-kaardi kaotamisel kompensatsioonitasu 450 krooni.

MAASTIK JA KAART
Kantsi: mõõtkava 1:10000, kõrgusjoonte vahe 2,5m. Autor: K. Kalm Eelmine kaart: 8806,
Tugevasti liigestatud ja mitmekülgsete pinnavormidega liivamännikud. Läbitavus valdavalt
hea ja väga hea. Tihe sihtide võrk, suured teed ja rajad; minisood. Kõrguste vahe kaardil 35
m.
Oore: mõõtkava 1:10000, kõrgusjoonte vahe 2,5m. Autorid: M.Oras, A.Kivikas. Eelmine
kaart: 8817. Tugevasti liigestatud ja mitmekülgsete pinnavormidega maastik. Läbitavus
valdavalt hea ja väga hea. Tihe sihtide võrk, suured teed ja rajad; sood ja soosaared.
Kõrguste vahe kaardil 35 m.

REGISTREERIMINE

Registreerimine koos stardimaksu tasumisega kuni 28. juuni 2010.a. internetis
https://www.osport.ee/
Registreerimistasu kanda OK Ilves pangaarvele nr. 1120086880 Swedbankis.
SI-kaardi rent: 25 krooni päevas.
Nimeline registreerimine koos SI-kaardi numbriga lõpeb 08. juulil 2009.a. kell 23.59.

RADADE PIKKUSED

M21 1.vahetus
M21 2.vahetus
M21 3. vahetus
N21 1. vahetus
N21 2. vahetus
N21 3. vahetus
NM 10-14 1. vahetus
NM 10-14 2. vahetus
NM 10-14 3.vahetus
NM 50+ 1.vahetus
NM 50+ 2. vahetus
NM50+ 3. vahetus

1.päev

2. päev

3.päev

rada km
7,3
7,3
5,1
5,3
5,3
4,2
2,0
3,0
4,0

rada km
7,6
6,0
6,0
5,4
4,5
4,5
4,0
3,1
2,0

rada km
7,5
5,5
7,5
5,5
4,0
5,5
4,0
2,0
3,0

3,0
4,0
5,1

5,2
4,0
3,1

5,0
3,0
4,0

AJAKAVA
Reede 9. juuli
14.00-16.00 Võistlusmaterjalide jagamine. Registreerimisega korras võistkondade
rinnanumbrid ripuvad võistluskeskuses nööril, ülejäänud saavad need kätte sekretariaadist
16.35 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese kõikide vahetuste võistlejatele avatakse
stardiala
16.50 Võistluste avamine
17.00 Ilvesteate, Noorte Ilvese, Veteranide Ilvese ühisstart
17.00-19.00 Mini-Ilvese registreerimine
17.30-17.40 Võitja finišis
19.30 Finiš suletakse
Laupäev 10. juuli
10.40 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese 1. vahetuse võistlejatele avatakse
stardiala
11.00 Ilvesteate, Noorte Ilvese, Veteranide Ilvese ühisstart
13.30-13.45 Võitja finišis
14.00 II ja III vahetuses mittestartinud võistlejate ja avatud raja ühisstart
12.00-16.00 Mini-Ilvese registreerimine
14.10 Kaartide jagamine
16.30 Finiš suletakse

Pühapäev 11. juuli
10.30 Mini-Ilvese start
10.40 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese 1. vahetuse võistlejatele avatakse
stardiala
11.00 Ilvesteate, Noorte Ilvese, Veteranide Ilvese ühisstart
13.00 Võitja finišis
13.20 II ja III vahetuses mittestartinud võistlejate ja avatud raja ühisstart
13.30 Kaartide jagamine
14.30 Autasustamine
15.30 Finiš suletakse

VÕISTLUSKESKUS
1. ja 2. päeval Taheva vallas, Aheru järve lähistel. Tähistus algab Lüllemäelt ja ValgaMõniste-Võru teelt Koikkülast.
3. päeval Taheva vallas, Aheru järve lääneküljel. Tähistus algab Valga-Mõniste-Võru teelt
Koikkülast.

VÕISTLUSKORRALDUS






Kui võistkonna eest jookseb Ilvesteatel kokku 5 või enam võistlejat, siis osaleb
võistkond väljaspool arvestust.
Võistleja tohib osaleda mitmes võistkonnas ja kui pole rikutud reegel, et võistkonna
eest on Ilvesteatel jooksnud maksimaalselt 4 võistlejat, siis läheb tulemus
koondarvestuses kirja.
Võistleja ei tohi samal päeval mitut vahetust läbida (ei tohi ka mitu korda sama
vahetust läbida).
Kui auhinnalisele kohale jõuavad võistkonnad, millede koosseisus on osalenud üks ja
sama inimene, siis auhinna saab ta kõrgema koha saanud võistkonnaga.
Võistlustel kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi Sportident. Igal võistkonnal
peab olema kolm SI-kaarti. SI on kasutusel ka Mini-Ilvesel ja avatud rajal.

Start. Ühisstardi võistlejad pääsevad stardialasse värava kaudu, kus tuleb oma SI-kaardi
mälu tühjendada (nullida) ja kontrollida. Mõlemad toimingud loetakse sooritatuks heli- ja
valgussignaali saamisel. Mittetöötava SI-kaardi korral annab stardikohtunik asenduskaardi
(renditasu 25 EEK / päev).
Vale numbriga SI-kaardiga startimisel võistleja tulemus tühistatakse.
Ühisstardi võistlejad peavad olema stardialas vähemalt 5 minutit enne starti. 2. ja
3.vahetuse võistlejatel tuleb siseneda stardialasse piisava ajavaruga, et jõuda nullida ja
kontrollida oma SI-kaart.
Peale starti tuleb läbida K-punkt.
Võistlusrajal märkimiseks tuleb SI-kaart panna KP-s olevasse jaama ja oodata valgusja/või helisignaali. Kui signaali ei teki, tuleb teha tavakompostriga märge kaardil olevasse Rlahtrisse, selle puudumisel lihtsalt kaardi serva. Võistleja vastutab korrektse märkimise
eest. SI-kaardi kaotamisel tulemus tühistatakse.

Finiš. Finiši märkimine toimub finišijoonel, edasi peab võistleja jooksma
kaardivahetusalasse, võtma järgmise vahetuse kaardi ja teatevahetuseks andma kaardi üle
järgmisele vahetusele. Peale teatevahetuse üleandmist, 3.vahetusel peale finišeerimist,
toimub SI-kaardist andmete mahalugemine. Kui võistleja kasutas rajal olles tavakompostrit,
tuleb andmete mahalugemisel teavitada sellest finišikohtunikku.
Viimasel võistluspäeval tuleb vahetult peale tulemuste mahalugemist tagastada
korraldajatelt renditud SI-kaart.
Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe.
Võistleja vastutab SI kaardi korrektse mahalugemise eest.
Katkestajad. Katkestajad peavad läbima finiši või teavitama finišikontunikke viivitamatult
võistluskeskusesse jõudes.
Kontrollaeg. Võistkond saab tulemuse, kui kõik võistkonna liikmed lõpetavad enne finiši
sulgemist. Nn. mittestartinute ühisstardist rajale lähetatud võisteja tulemus on kehtiv ja
tema aeg liidetakse ülejäänud võistkonna liikmete aegadele.
Tulemused. Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega
tulemustelehe. Võistluskeskusesse pannakse välja jooksvad finišiajad. Ametlikud tulemused
pannakse võistluskeskusesse järgmisel võistluspäeval, 3. päeva ametlikud tulemused
võistluse lõppedes. Tulemused ilmuvad OK Ilves kodulehel
http://www.okilves.ee/ilvesteade.
Rinnanumbrid. Võistlejad peavad kandma ametlikke, täissuuruses rinnanumbreid. Kellel
on registreerimisega kõik korras, neil ripuvad rinnanumbrid võistluskeskuses nööril,
ülejäänud saavad need kätte sekretariaadist. Numbri kaotamisel väljastakse sekretariaadist
uus number (10 kr.)

PARKIMINE
Parkimine 1. ja 2. päeval heinamaal ning tee servas. Parkla võistluskeskuse vahetus
läheduses.
3. päeval parkimine tee servas, parklast võistluskeskusesse 0,5-1 km. Parkimine on kõikidel
päevadel tasuta.

PESEMINE
Pesta on võimalik kõigil võistluspäevadel järves. Seebi kasutamine on keelatud
keskkonnahoiu eesmärgil.

TOITLUSTAMINE VÕISTLUSKESKUSES
Võistluskeskusest on puhvet sooja toidu, karastusjookide ja suupistetega.

MEDITSIINILINE ABI
Võistluskeskuses on olemas meditsiiniline abi.

MAJUTUS

Majutusvõimalused www.visitestonia.com,
Võrus:
Hotell Kubija tel: 7866000 www.kubija.ee
külalistemaja Hermes tel: 7821326 www.hot.ee/hermes
Valgas:
Hotell „Metsis" tel: 7666050 www.hotellmetsis.com
Säde külalistemaja tel: 7641650
Jaanikese motell tel: 7668745 www.jaanikese.com
Tolli hostel tel: 764 0853 www.tollihostel.ee
Võistluspaikade läheduses:
Nakatu turismitalu tel: 5134024 www.nakatu.ee
Karula- Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus tel: 53456006 www.karulatsk.ee

KORRALDAJA
OK Ilves www.okilves.ee
ilvesteade@okilves.ee
Peakorraldaja: Tõnis Jürimäe 5040127, tonis@easl.ee

