
 

 

Veteran-VM i orientering 2016 

Tallinn, Estland 

Bulletin 1 

 
Arrangörer  
Sports Club 100 och Estniska Orienteringsförbundet 

  

Kontakt 
Tävlingsledare: Timmo Tammemäe 

Adress: WMOC 2016, Sõpruse pst 198-52, Tallinn, 13423, Estonia 

Telefon: +372 529 4233 

Hemsida: www.wmoc2016.ee 

Email: info@wmoc2016.ee 

  

Tävlingskontrollanter 
IOF Senior Event Adviser: Jari Kymalainen (FIN)  

IOF SEA Assistant: Hannu Pyy (FIN)  

National Controller: Kuno Rooba  

 

Estland 
Estland är ett litet land till ytan, men med sin stora mångfald av natur och kultur utgör det ett 

idealiskt turistmål. Tallinn med sina ca. 400 000 invånare är Estlands huvudstad. Det är här 

tävlingscentrum kommer att vara. Tallinn är en modern storstad tillika en Hansastad med anor 

från 1000-talet. ”Gamla stan” är ett av UNESCOS världsarv.  

  

Event Centre 
Tallinns Sångarfält, Lauluväljak 

– platsen där den Estniska 

Sångfestivalen hålls var 5:e år. 

Den är också känd som platsen 

för den Sjungande 

Revolutionen. Sångarfältet 

ligger nära Tallinns centrum och 

inom gångavstånd till 

sprintkvalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

Fre 5 augusti Event Centre öppnar 
Lör 6 augusti Model event sprint 

Invigning 

Sön 7 augusti Sprintkval 
Mån 8 augusti Sprintfinal  

Prisutdelning 

Tis 9 augusti Vilodag 

Model Event långdistans 

Ons 10 augusti Långdistanskval 1 
Tor 11 augusti Långdistanskval 2 

 Bankett 

Fre 12 augusti Vilodag 
Lör 13 augusti Långdistansfinal 

Prisutdelning och avslutningsceremon 

Sön 14 augusti Avgång 

 

 

 

 

  

Tävlingar 
Sprinttävlingen består av ett kval 

och följande finaler. 

Långdistanstävlingen utgörs av 

två kvalificeringsheat och 

åtföljande finaler. Kvalificeringen 

till respektive final sker i enlighet 

med IOF:s tävlingsregler. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sprintkval - Kadrioruparken 
Kadrioruparken är en vacker 

slottspark med flera offentliga 

byggnader. Parken består av 

stora grönytor med en blandning 

av planteringar och gräsytor, 

inklusive diken och kanaler. Det 

finns ett flertal vägar och 

gångstigar inom området. 

Maximal höjdskillnad är 25m. 

Parken har fått sitt namn från 

Kadrioru slott. Presidentpalatset 

och KUMU ligger i också i 

parken.’ 

Karta: ISSOM standard, skala 1:4000, ekvidistans 2.0 m, reviderad karta 2016. 

 

Sprintfinal - Gamla stan 

Tallinn 
Tallinns medeltida gamla 

stadskärna är känd för sin 

välbevarade, kompletta och 

autentiska Hansa-arkitektur. Här 

finns de ursprungliga 

kullerstensgatorna bland 

medeltida kyrkor, vackra 

köpmanshus, lagerlokaler och 

förråd som i vissa fall är byggda 

på 1000-talet. Tallinns gamla stad 

 

 

 

 

 

 

 

utgör ett perfekt sprintområde med parker, klättringar och intressanta vägval genom sitt 

oregelbundna gatumönster och små gränder.  

Karta: ISSOM standard, skala 1:4000, ekvidistans 2.0 m, reviderad karta 2016. 

 

Långkval – Kõrvemaa  
Kõrvemaa är ett område som är format av inlandsisen och består av barrskog och myrmarker. 

Löpbarheten i terrängen varierar en hel del, men den snabblöpta tall- eller granskogen 

dominerar. Terrängen bjuder på en varierad kurvbild och några områden med mycket detaljrik 

kurvbild. Höjdskillnader på upp till 20m. Det finns ett flertal stigar i området, några vägar samt 

markerade skidspår. Utöver detta finns det en hel del skyttegravar kvar i området från den tiden 

det användes som militärt övningsfält. 

Karta: ISOM standard, skala 1:10 000, ekvidistans 5.0 m, reviderad karta 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Långfinal - Pikasaare 
Arenan ligger i det estniska försvarets träningsområde. Pikasaare är ett av de bästa områdena 

för orientering i Estland och erbjuder kartor med stora snabblöpta områden och en mycket 

intressant orientering. Tall- och granskogen består av formationer typiska för moränterräng och 

är mycket varierad. Höjdskillnader på upp till 20m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta: ISOM standard, skala 1:10 000, ekvidistans 5.0 m, reviderad karta 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segrartiderna (min) är beräknade utifrån IOF:s tävlingsregler: 

Klass Sprint 
kval/final  

Lång, 
kval 

Lång, 
final 

 Klass Sprint 
kval/final  

Lång, 
kval 

Lång, 
final 

Född 
 

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 

 

Stämplingssystem 
SPORTIdents stämplingssystem med SI-brickor. Alla typer av SI-brickor kan användas. 

SI-brickor kan hyras av arrangören genom att ange det tillvalet i anmälan. Hyresavgiften är 

€15.00 för hela veckan. Utan förbokning är hyresavgiften €5/dag eller €20 för hela veckan. 

  

Avlysta områden 
Avlysta områden visas på hemsida: http://www.wmoc2016.ee/embargoed-areas/  

Äldre kartor över tävlingsområdet: http://www.wmoc2016.ee/old-maps/  

  

Anmälan och avgifter 
1) Anmälan är öppen från 1 juli, 2015 på register.wmoc2016.ee  . 

2) Betalning sker enligt instruktioner på register.wmoc2016.ee anmälningssida.  

3) Det är möjligt att anmäla sig till bara en distans (sprint eller lång).  

4) Anmälan är giltig först efter att anmälningsavgiften är betald.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Tävlingsavgifter (€)  

Sista anmälan Deltagaravgift Anmälningsavgift 

Sprint 

Anmälningsavgift 

Lång 

Summa 

28 dec. 2015 80 20 30 130 

28 mars 2016 100 20 30 150 

11 juli 2016 140 20 30 190 

Deltagaravgiften inkluderar 5 tävlingsdagar, kartor för model event och alla ceremonier. 

 
Ändringar och efteranmälan 
Ändringar t.o.m. 11 juli 2016 är avgiftsfria, från 12 juli 2016 är kostnaden €10. Efteranmälan är 

möjlig fr.o.m. 12 juli 2016 om lediga vakansplatser fortfarande finns. En extrakostnad på €30 

utgår.  

  

Avbokning  
Slutdatum Återbetalning 

11 juni 2016 70 % 

11 juli 2016 50 % 

Från 12 juli  0 % 

 

Publiktävling 
Tallinns O-week kommer att äga rum samtidigt som WMOC och fungerar som publiktävling med 

följande klasser. H8/D8 - H21/D21. Anmälan till Tallinns O-week kan göras på www.tow.ee  . 

Öppna banor i olika svårighetsgrader kommer att finnas under WMOC (fem olika banor). 

Föranmälan till öppna banor är inte möjligt. Anmälan sker på Event centret eller på arenan.  

Avgift/dag: 6€   - tävlande upp till 14 år 

12€ - tävlande över 14 år. 

  

Logi 
Tallinn har ett brett utbud av olika logialternativ och alternativen håller hög standard. Utbudet 

växer för varje år. Ett genomsnittligt 3-stjärnigthotell kostar mellan €35 till €60/dygn. Dessa 

rumspriser inkluderar vanligtvis frukost. WMOC-organisationen har förhandlat fram priser med 

många av boendealternativen i de olika prisklasserna för att kunna erbjuda deltagarna bästa 

möjliga logipriser. Majoriteten av dessa ligger centralt och inom gångavstånd till restauranger, 

underhållning, kultur och handel. Alla hotell är också lätta att nå från flygplatsen, hamnen och 

järnvägsstationen. 

  

Online-bokning av logi är möjligt från 1 mars, 2015 på vår hemsida: 

www.wmoc2016.ee 

För gruppbokningar, kontakta info@wmoc2016.ee  för ännu förmånligare priser. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat 
Precis som med den estniska kulturen, har den lokala matkulturen blivit influerad av det bästa 

från grannländerna. Här hittar du inte bara spår av det skandinaviska, ryska och tyska köket, 

utan även andra internationella influenser så som det franska kökets nouvelle cuisine. 

 

● Ölbryggartraditionen i dagens Estland frodas. En öli Tallinns gamla stad kostar runt 

€2.50-5.50 (0,5l). 

● En pizza kostar runt €5 och €10. 

● En köttbit kostar runt €8 till €15. 

 

Hur man tar sig till Tallinn 

Tallinn är väldigt lätt att nå - 

Flygplatsen ligger 2 km från 

centrum. 

Hamnen, busstationen och 

järnvägsstationen 

ligger i stadens centrum. 

För tävlande som anländer från 

Finland och Sverige med båt, 

erbjuder 

Tallink 30% rabatt på 

reguljärpriset. 

Alla tävlande erhåller 

rabattkoden via 

email tillsammans med 

WMOC:s 

registreringsbekräftelse. 

  

Transport/Parkering 
Till långdistansens model event, långdistanskvalen och finalen kommer det att 

erbjudas busstransport från event centret.Priset för 4 dagar (långdistansens 

model event, 2 kval och final) är €40. 

Sprintens model event och sprint tävlingarna kan nås med Tallinns lokaltrafik. 

  

Egen transport – en avgift kommer att tas ut för parkeringen vid långdistansens event 

center, parkeringsavgiften är €30 per bil/vecka. Parkeringsavgiften inkluderar shuttle-buss 

transport från parkering till arenan och tillbaks. Om man kommer med egen transport bör man 

räkna med lite extra tid för parkering och busstransport till arenan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ceremonier och bankett 
Öppningsceremonin äger rum 

på 

Tallinns Sångarfält lördagen 

den 6 aug. 

Avslutningsceremonin kommer 

att hållas på arenan direkt efter 

långdistansfinalen den 13 aug. 

  

Den officiella WMOC-banketten 

kommer att hållas i en av 

Tallinns mest exklusiva lokaler, 

Sjöflygplanshangarmuséet. Alla 

gäster kommer att bjudas på en 

kort guidad tur och halva 

utställningen kommer att hållas öppen under banketten. Utsökt mat, underhållning av bästa 

klass och i sällskap med orienteringsvänner garanteras en kväll att minnas. 

Banketten kommer att arrangeras torsdagen den 11:e augusti. Du anmäler dig till banketten på 

anmälningssidan: www.wmoc2016.ee 

 

Sightseeing och WMOC:s 

kulturprogram 

Med sina 400 000invånare är 

Tallinn knappast någon 

världsmetropol, men de korta 

avstånden och trafikmängden blir 

till en fördel här. Tallinns 

medeltida gamla stad, en av de 

bäst bevarade Hansastäderna i 

världen, ligger bara en kort 

promenad från stadens 

affärscentrum med sina moderna 

skyskrapor, lyxiga hotell, 

gourmetrestauranger och 

shopping center. 

WMOC-teamet kommer att arrangera olika sightseeingturer. Information om olika platser att 

besöka under vistelsen i Estland kommer att tillhandahållas. 

Visum 
Besökare från EU/ESS behöver inte visum för att resa in i Estland. Ett godkänt pass eller 

ID-kort, med nationalitet, krävs dock för att kunna besöka landet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visum krävs för medborgare från vissa länder inkl. Ryssland, Vitryssland ochSydafrika. 

En lista på vilka länders medborgare som behöver visum för att besöka Estland finns på 

Estonian Ministry of Foreign Affairs hemsida: 

http://vm.ee/en/node/6978 

  

Arrangörerna kan bistå med hjälp om du har frågor. Kontakta: info@wmoc2016.ee  . 

 

Försäkring 

Alla tävlande som deltar i WMOC 2016 eller springer öppna banor gör det på egen risk. Den 

tävlande är själv ansvarig för sitt deltagande.  

  

Barnpassning 
Barnpassning kommer att 

finnas för barn över 3 år 

på alla arenor. 

Barnen bör vara blöjfria. 

Var vänlig och anmäl 

ditt behov av barnpassning på: 

info@wmoc201 6.ee 
 
Språk 

Det officiella språket är estniska.     

Engelska fungerar nästan   

överallt men även ryska och     

finska är vanligt förekommande. Att lära sig och använda lite estniska uppskattas av de flesta               

estländare, så här är några vanliga fraser att öva på: 

● Tere! (terre)– Goddag!  

● Head aega! – Adjö!  

● Tsau! (tchao)– Hej, hej då!(mer informellt mellan vänner) 

● Aitäh/Tänan! (tännan) – Tack så mycket! 

● Palun (pallun) – Var snäll och…/Varsågod! 

● Jah – Ja 

● Ei – Nej 

● Sul on ilusad silmad (sollånnillosadsilmad) – Du har vackra ögon! 

● Ma armastan Sind – Jag älskar dig! 

● Ilusat päeva! – (ilosatpääva) – Ha en bra dag! 

● Okaspäkka (åckaspäcka) – ”Lycka till” till en orienterare (barr i skon) 

 

Visesi Tallinn! 

WMOC2016 - Forever young! 

http://youtu.be/N0dt4rJysFQ  

 


