Kinnitatud Eesti Matkaliidu juhatuses aprill 2016

Eesti meistrivõistlused mägironimises,
jalgsi– ja mägimatkatehnikas
Üldjuhend
Korraldaja
Eesti Matkaliit MTÜ.

Eesmärk
Matkamise kui spordiala propageerimine. Pakkuda mägironimis– ja mägi– ning
jalgsimatkahuvilistele võimalust kontrollida oma oskusi ja ettevalmistust ning välja selgitada
Eesti meistrid mägironimises ning jalgsi–mägimatkatehnikas. Viimases selgitatakse meistrid
ka noorte seas.

Võistlustest osavõtjad
1. Täiskasvanute arvestuses saavad osaleda isikud, kes on võistluste toimumise ajal vähemalt
19aastased. Jalgsi–mägimatkatehnika arvestuses võib üks võistleja võistkonnas olla vanusega
alates 16 aastat.
2. Noorte arvestuses saavad osaleda isikud, kes on võistluste toimumise ajal 12 kuni
18 (kaasa arvatud) aastased.
3. Osavõtjad peavad olema Eesti kodanikud või omama Eestis alalist elamisluba.
4. Osavõtja saab osaleda vaid ühes võistlusklassis.
5. Osavõtjad võistlevad reeglina omal vastutusel. Enne võistlust allkirjastab iga võistleja
vastutusdeklaratsiooni.
6. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel piirata osavõtjate arvu.

Võistluste aeg ja koht
Eesti meistrivõistlused mägironimises, jalgsi– ja mägimatkatehnikas toimuvad
28.–29. mail 2016 Ida–Virumaal. Võistluspaika saab tulla oma autoga.

Võistluste programm
Võistlused on võistkondlikud. Võistlustel auhinnalistele kohtadele tulnud võistkondade
liikmeid autasustatakse vastavalt Eesti Olümpiakomitee kuld–, hõbe– või pronksmedalitega.
Võistlused toimuvad ka noorte arvestuses. Noori autasustatakse Eesti Olümpiakomitee
noortemedalitega.
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Mägironimise võistlustrasside tutvustus ja võistkondade stardijärjekorra loosimine toimub
võistluspaigas reedel, 27. mail kell 20.30. Laupäeval, 28. mail enne võistluste algust
küsimused–vastused. Võistluste algus nii laupäeval kui ka pühapäeval on kell 9.00.
Jalgsi– ja mägimatkatehnikas toimub võistlustrassi tutvustus ja võistkondade
stardijärjekorra loosimine laupäeval, 28. mail kell 20.00, võistluse algus pühapäeval kell 9.00.

Olmetingimused võistluspaigas
Ööbimine väljas oma telkides (kaasa matt ja magamiskott). Korraldaja tagab nii
laupäeval kui pühapäeval ühe toitlustuskorra (supp). Ülejäänud toidukordadeks kaasa võtta
oma söök, jook, toiduvalmistamise vahendid, nõud.
NB! Soovi korral on võimalik endale ise tellida SA Kohtla Kaevanduspargist toitlustus
http://kaevanduspark.ee/hinnad/.
Täiendavad võimalused: dušš – 1 kord ühe inimese kohta 0,50 eurot, saun 2 h / 50 eurot, iga
järgnev tund 10 eurot.

Stardimaks
Stardimaks mägironimisrajal 25 eurot, jalgsi–mägimatkatehnika rajal 20 eurot ning
noortele 15 eurot võistleja kohta. Need stardimaksud kehtivad võistlustele registreerimisel
kuni 23.05.2016 (kaasa arvatud). Stardimaks tuleb kanda Eesti Matkaliidu arvelduskontole
EE411010052032018008, selgitusse märkida võistkonna nimi. Soovijaile väljastatakse arve.

Osavõtjate registreerimine
Osavõtjate registreerimine alloleval lingil
https://docs.google.com/forms/d/13cSoeO_7ouLSWucqrzz9iPCKM9NGWGMbVL84gIcedE/viewform

Info
Infot üldkorralduse kohta saab info@matkaliit.ee

Lisainfo
Mägironimismeistriks tulnud meeskond (meeskonna kapten) valmistab ette järgmise
aasta mägironimismeistrivõistluste trassi.
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