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Euromeeting Open Sprint 
25.09.2015 Otepää, Tehvandi staadion 

 

Euromeeting Open Sprint  
Kõigile osalejatele avatud sprindivõistlus, mis peetakse vahetult pärast koondiste võistluse 
Euromeeting 2015 võistluse lõppu Otepääl, alguse ja lõpuga Tehvandi suusastaadionilt. Võisteldakse 
kahes klassis – naised ja mehed ning rajale minnakse vabalt valitud stardiajal pärst Euromeeting 2015 
sprindivõistluse lõppu. 
 
Kindlasti tasub saabuda kohale varem, et elada oma silmaga ja suurelt ekraanilt kaasa Euromeetingu 
sprindivõistlusele, millest võtavad osa 15 riigi enam kui 150 sportlast, sh Eesti parimad sprinterid ning 
metsadistantside jooksjad.  
 
Ajakava*: 
15:00-17:30 – Euromeeting 2015 sprindivõistlus 
17:30-18:15 - start on avatud. 
18:45 - parima mehe ja parima naise autasustamine. 
*võib sõltuvalt Euromeeting 2015 ajakavast natuke muutuda 
 

Korraldajad: 
MTÜ MM2017, Eesti Orienteerumisliit jt. 
Peakorraldaja: Markus Puusepp (markuspuusepp@hotmail.com; 526 8279) 
Ajavõtt ja tulemused: Tarmo Klaar 
Sekretariaat: Liisa Puusepp (puusepp.liisa@gmail.com) 
 

Võistlusklassid: 
Mehed ja naised (www.osport.ee keskkonnas Men ja Women).  
 

Registreerimine: 
Kuni 20.09.2015 www.osport.ee ja koha peal sekretariaadis. Osavõtutasu 10 eurot inimese kohta 
kanda registreerimise lõpukuupäevaks üle MTÜ MM2017 arvelduskontole: Swedbank, 
IBAN:EE862200221059950032, SWIFT:HABAEE2X.  
Koha peal registreerides osavõtutasu 12 eurot. 
 

Märkesüsteem: 
Kasutusel SPORTident märkesüsteem. Kohapeal SI-pulga rentimise võimalus hinnaga 2 eurot inimese 
kohta. 
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Kaart ja maastik: 
Otepää (http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2015054) 1:5000, h=2,5 
meetrit. Kaardi autor Kalle Kalm, välitööd suvi 2015. 
Kaardilehe suurus A4. Kaardid on otsast lahtises kilekotis. 
Otepää linn ning sellega piirnevad metsa-alad ning kultuurmaastikud. Joostavus hea ja väga hea. 
Suurim kõrguste vahel ühel nõlval u 30 meetrit. 
 

Rajad: 
Mehed – 3,5 km (optimaalne pikkus)/ 17 kontrollpunkti 
Naised  - 3,1 km (optimaalne pikkus) / 14 kontrollpunkti 
Rajameister Markus Puusepp 
 

Stardikorraldus: 
Võistlejad stardivad rajale vabalt valitud ajal pärast Euromeeting 2015 sprindivõistluse lõppu, jättes 
sama klassi võistlejate vahel evähemalt 1 minutilise intervalli. NB! Võistlejad peavad tegema stardi- ja 
finišimärke! Stardis lahtised legendid. 
Start ja finiš asuvad Tehvandi staadionil. 
 

Ohukohad: 
Kõik tänavad on võistluse ajal liikluseks avatud ning võistlejad on kohustatud jälgima liiklusseadust. 
Valga maantee ületamine ainult kaardil näidatud ülekäiguradade kaudu – NB! Enne teele astumist 
veendu, et sõiduk võtab hoo maha! 
 

Muu: 
Rinnanumbreid ei kasutata. 
Võistluskeskuses tualetid siseruumid, pesemist ei ole.  
Lähimad toitlustusasutused asuvad Otepää linnas. 
NB! Euromeeting 2015 võistluse eel on pääs staadionile kuni 14:45-ni, mille järel suunatakse 
pealtvaatajad ja Euromeeting Open Sprindist osavõtjad tribüünile. 
Majutusinfo: http://www.otepaa.eu/majutus-ja-pakkumised/majutus/  
Tasuta parkimine Tehvandi Spordikeskuse parklas ja Otepää linnas. 
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