
 

 

 

 

 

Veteranide orienteerumise maailmameistrivõistlused 

2016 

Tallinn, Eesti 

Bülletään 1 

 

Korraldajad  

SK100 ja Eesti Orienteerumisliit 

  

Kontakt 

Peakorraldaja: Timmo Tammemäe 

Aadress : WMOC 2016, Sõpruse pst 198-52, Tallinn, 13423, Eesti 

Telefon: +372 529 4233 

Koduleht: www.wmoc2016.ee  

Email: info@wmoc2016.ee  

  

Volinikud 

IOF Senior Event Adviser: Jari Kymäläinen (FIN) 

IOF SEA Assistant: Hannu Pyy (FIN) 

EOL volinik: Kuno Rooba 

 

Toimumispaik  

Võistlus toimub Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses. 

  

Võistluskeskus 

Võistluskeskuseks on Tallinna 

Lauluväljak. Tallinna lauluväljak 

asub Tallinna kesklinna vahetus 

läheduses, jalutuskäigu 

kaugusel sprindi kvalifikatsiooni 

võistluskohast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm 

Reede 5. august Võistluskeskus avatud 

Laupäev 6. august Sprindi treening 

Avatseremoonia 

Pühapäev 7. august Sprindi kvalifikatsioon 

Esmaspäev 8. august Sprindi finaal 

Autasustamine 

Teisipäev 9. august Puhkepäev 

Tavaraja treening 

Kolmapäev 10. august Tavaraja kvalifikatsioon I 

Neljapäev 11. august Tavaraja kvalifikatsioon II 

Bankett 

Reede 12. august Puhkepäev 

Laupäev 13. august Tavaraja finaal 

Autasustamine ja lõputseremoonia 

Pühapäev 14. august Lahkumine 

 

 

 

Võistlused 

Sprindivõistlus koosneb ühest 

kvalifikatsioonijooksust ja 

finaaljooksust. Tavarada 

koosneb kahest 

kvalifikatsioonijooksust ja 

finaaljooksust. Finaali 

kvalifitseeruvad jooksjad 

selguvad vastavalt IOFi 

võistlusreeglitele. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sprindi kvalifikatsioon - 

Kadrioru park 

Kadrioru park on silmapaistvaim 

lossi- ja linnapark Eestis. 

Kadrioru pargis on ulatuslik 

korrastatud avatud pargiala , 

sealhulgas kuivenduskraavid ja 

uued kanalid. Maastikul on 

hulganisti teid ja teerajakesi. 

Maksimaalne kõrguste vahe on 

25m. Maastikul asub ka mitmeid 

vaatamisväärsuseid. 

 

Kaart: ISSOM standard, mõõtkava 1:4000, kõrgusjoonte vahe 2.0 m, kaart uuendatakse aastal 

2016. 

 

Sprindi finaal - Tallinna 

vanalinn 

Tallinna keskaegne vanalinn on 

väga hästi säilinud ning tuntud 

autentse Hansa arhitektuuri 

poolest. Vanalinnas leidub 

munakiviteid, mille ääres asuvad 

keskaegsed kirikud, 

suurejoonelised gildimajad, aidad 

ja laod, millest mõned pärinevad 

lausa 11. sajandist. Tallinna 

vanalinn on suurepärane 

sprindimaastik parkide, 

 

 

 

 

 

 

linnatänavate ja tõusumeetritega ning pakub mitmeid huvitavaid teevalikuid. 

Kaart: ISSOM standard, mõõtkava 1:4000, kõrgusjoonte vahe 2.0 m, kaart uuendatakse aastal 

2016. 

 

Tavaraja kvalifikatsioon - Kõrvemaa 

Kõrvemaal on metsik loodus, kus leidub liustikulisi pinnavorme, okasmetsasid ja ulatuslikke           

rabasid. 

Maastiku joostavus varieerub, kuid põhiline metsatüüp on kiiresti joostav männimets. Kõrvemaa           

maastik pakub mitmekesiseid reljeefivorme, sealhulgas ka huvitavaid mikroreljeefiga alasid.         

Suurim kõrguste vahe nõlval on ligikaudu 20m. Leidub palju teeradu, mõned suuremad teed ja              

Kõrvemaa suusarajad. Lisaks on maastikul ka mitmeid kaevikuid ja kraave, sest ala on             

kasutatud sõjaliseks väljaõppeks. 

Kaart: ISOM standard, mõõtkava 1:10 000, kõrgusjoonte vahe 5.0 m, kaart uuendatakse aastal 

2016. 

 

 



 

 

 

 

 

Tavaraja finaal - Pikasaare 

Võistluskeskus asub Eesti Kaitseväe alal. Pikasaare on üks Eesti mõnusamaid maastikuid, mis 

pakub suures osas kiiret joostavust ja väga põnevat orienteerumist. Pikasaare männi- ja 

kuusemets sarnaneb tüüpilisele moreenimaastikule ja on seejuures väga mitmekesine. 

Kõrguste vahe ühel nõlval on kuni 20m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart: ISOM standard, mõõtkava 1:10 000, kõrgusjoonte vahe 5.0 m, kaart uuendatakse aastal 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võitja ajad on vastavalt IOFi võistlusreeglitele: 

Klas

s 

Sprindi 

kvalifi- 

katsiooni 

ja finaali 

võitja 

ajad (min) 

Tavaraja 

kvalifi- 

katsiooni 

võitja 

ajad 

(min) 

Tavaraja 

finaali 

võitja 

ajad 

(min) 

 Klass Sprindi 

kvalifi- 

katsioon

i ja 

finaali 

võitja 

ajad 

(min)  

Tavaraja 

kvalifi- 

katsiooni 

võitja 

ajad 

(min) 

Tavaraj

a finaali 

võitja 

ajad 

(min) 

Sünni-

aasta 

M35 12-15 60 70  W35 12-15 45 55 -1981 

M40 12-15 55 65  W40 12-15 40 50 -1976 

M45 12-15 50 60  W45 12-15 35 45 -1971 

M50 12-15 45 55  W50 12-15 35 45 -1966 

M55 12-15 40 50  W55 12-15 35 45 -1961 

M60 12-15 40 50  W60 12-15 35 45 -1956 

M65 12-15 40 50  W65 12-15 35 45 -1951 

M70 12-15 40 50  W70 12-15 35 45 -1946 

M75 12-15 40 50  W75 12-15 35 45 -1941 

M80 12-15 40 50  W80 12-15 35 45 -1936 

M85 12-15 40 50  W85 12-15 35 45 -1931 

M90 12-15 40 50  W90 12-15 35 45 -1926 

M95 12-15 40 50  W95 12-15 35 45 -1921 

 

Märkesüsteem 

Kasutatakse SPORTident märkesüsteemi. SPORTident kaarte on võimalik korraldajate käest 

rentida. Rentimissoov tuleb teatada registreerimisel. Renditasu eelregistreerimisega on 

15€/võistlusnädal. Ilma eelregistreerimiseta on renditasu 5€/päev või 20€/võistlusnädal. 

  

Keelualad  

Keelualad on välja toodud kodulehel: http://www.wmoc2016.ee/embargoed-areas/  

Võistlusmaastike vanad kaardid on kodulehel: http://www.wmoc2016.ee/old-maps/  

 

Registreerimine 

1) Registreerimine toimub võistluse kodulehel http://register.wmoc2016.ee/  . 

2) Maksmine toimub vastavalt registreerimislehekülje juhistele. SI-kaardi ja võistleja nimi 

ühendatakse alles võistluste stardis (sarnaselt Jukolale, 10-milale ja 25mannale) ja seetõttu ei 

pea registreerimisel oma SI-numbrit teatama. 

 



 

 

 

 

 

3) Registreeruda saab täisprogrammile (kõik võistlused) või ainult ühele võistlusdistantsile eraldi 

(sprint või tavarada). 

4) Registreerimine kinnitatakse pärast makse laekumist. 

 

 

Võistlustasud (€) 

Tähtaeg Sprindi 

võistlustasu 

Tavaraja 

võistlustasu 

Sprindi ja 

tavaraja 

võistlustasu 

28. dets 2015 100 110 130 

28. märts 2016 120 130 150 

11. juuli 2016 160 170 190 

Võistlustasu sisaldab 5 võistluspäeva, treeningkaarte ja treeningradu (model event) ja kõiki 

tseremooniaid.  

 

Muudatused ja hilised registreerujad 

Muudatuste tegemine on tasuta kuni 11. juuli 2016, alates 12. juuli 2016 on tasu 10€. 

Hiline registreerimine on võimalik reservkohtade olemasolul (al 12.07.2016). Hilise 

registreerimise korral rakendub lisatasu 30€. 

  

Registreerimise tühistamine 

Tähtaeg  Tagasimakse 

11. juuni 2016 70 % 

11. juuli 2016 50 % 

Alates 12. juuli 2016 0 % 

 

Rahvavõistlus 

Tallinna Orienteerumisnädal (O-nädal)  on tiitlivõistluste rahvavõistlus. O-nädalal on 

võistlusklassid M8/W8 kuni M21/W21. O-nädalale registreerumine toimub kodulehe 

www.tow.ee kaudu. 

 

Lisaks pakume Veteranide MM’i päevadel ka avatud rada. Avatud rajal ei ole vanusepiirangut ja 

valida on viie erineva raja vahel. Avatud rajale ei toimu eelregistreerimist, kirja saab panna 

võistluskeskuses või võistluskohas sekretariaadis.  

 

Starditasu/päev: 6€ - kuni 14-aastased võistlejad 

12€ - üle 14-aastased võistlejad 

  

Majutus 

Veteranide MM’i korraldusmeeskonnal on kokkulepped mitme erineva hinnaklassiga 

majutusasutusega, et pakkuda võistlejatele soodsaid majutusvõimalusi. Enamik hotelle asub 

jalutuskäigu kaugusel restoranidest, meelelahutusest, vaatamisväärsustest ja poodidest. 

Majutuse broneerimine toimub võistluse kodulehel: www.wmoc2016.ee 

 

 

 

 

 

 

 

Grupibroneeringutele saame teha eraldi pakkumise. Palun kontakteeruge sekretariaadiga 

info@wmoc2016.ee  . 

 

 

Transport/parkimine  

Tavaraja treeningule, tavaraja kvalifikatsioonijooksudele ja tavaraja finaalile pakub korraldaja 

bussitransporti. Bussid alustavad sõitu võistluskeskusest Tallinna Lauluväljaku juurest. Hind on 

40€ (tavaraja treening, tavaraja kvalifikatsioonijooksud, tavaraja finaal). 

Sprindi treeningu, sprindi kvalifikatsioonijooksu ja sprindi finaali võistluskohtadele jõudmiseks 

saab kasutada Tallinna ühistransporti. 

 

Parkimistasu tavaraja võistluspäevadel on 30€ auto/nädal. Parkimistasu sisaldab bussitransporti 

parklast võistluskeskustesse ja tagasi. Oma transpordiga tulijatel palume arvestada lisaajaga 

(vähemalt 20min) parklast võistluskeskusesse jõudmiseks. 

 

Tseremooniad ja bankett 

Avatseremoona toimub 

Tallinna Lauluväljakul, 

laupäeval 6. augustil. 

Lõputseremoonia toimub kohe 

pärast tavaraja finaali 

võistluskohas (13. august).  

Ametlik bankett toimub 

Tallinna Lennusadamas. Kõik 

külalised saavad muuseumis 

teha ringkäigu, lisaks jääb osa 

näitusest avatuks kogu banketi 

vältel. Peen õhtusöök, 

kõrgeklassiline 

meelelahutusprogramm ja kaasorienteerujate seltskond garanteerivad meeldejääva õhtu. 

Bankett toimub neljapäeval, 11. augustil. Banketi hind: 55€/osaleja.  

Palun registreerige end banketile võistluste kodulehel: www.wmoc2016.ee  . 

 

Vaatamisväärsused ja 

WMOC kultuuriprogramm 

Tallinnas on palju näha ja 

kogeda. Keskaegne Tallinna 

vanalinn, üks kõige paremini 

säilinud Hansalinnadest 

maailmas, on vaid lühikese 

jalutuskäigu kaugusel 

ärikeskustest ja suurlinna 

kõrgehitistest, luksuslikest 

 



 

 

 

 

 

hotellidest, gurmeerestoranidest ja ostukeskustest. 

Veteranide MM’i korraldustiim organiseerib mitmesuguseid turismiüritusi ja -reise. 

Lisainformatsioon avaldatakse võistluste kodulehel. 

Kindlustus 

Iga võistleja osaleb võistlusel omal vastutusel. 

  

Lastehoid 

Lastehoid on avatud igal 

võistluspäeval ja on mõeldud üle 

3-aastastele lastele. Lastehoius 

on telk, mänguasjad, mängud ja 

kasvataja. Soovist kasutada 

lastehoidu palume teada anda 

aadressil info@wmoc2016.ee  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohtumiseni Tallinnas! 

WMOC2016 - Forever young! 

http://youtu.be/N0dt4rJysFQ  

 

 

 

 

 


