
 XXVI SUUNTO GAMESi lisareeglid nööri- ja tugirajale 
 

Nööriraja (NR) ja tugiraja (TR) puhul on nii maastikule kui ka kaardile 
märgitud tähistus, mis abistab võistlejat orienteerumissooritusel.  
Võistleja võib liikuda kogu raja ulatuses pidevalt või osaliselt mööda nööri. 

KAART: mõlemal päeval 1:7500, samakõrgusjoonte lõikevahe 5 meetrit. 

Kaardilehe suurus A4. Kaart on trükitud veekindlale paberile. 

1 RADA 
• Raja tähistuseks on kasutatud sinivalget Postimehe kilelinti 
• Nööriraja kõik KP-d asuvad vahetult tähistusel.  
• Tugiraja KP objektid on üldjuhul tähistuselt nähtavad ja asuvad tähistuse 

läheduses. Tugiraja KP-d võivad asuda tähistusest nii sees- kui ka väljaspool. 
Kui KP asub tähistusest väljaspool, on selle taga kindlasti mõni püüdev 
orientiir.  

• Nööriraja pikkus on mõõdetud mööda tähistust (mitte linnulennult) ja 
optimaalset, tugiraja pikkus mõõdetud linnulennult.  

• Tähistus kulgeb maapinnal või selle vahetus läheduses 

STARDI NR KLASS 

PIKKUS 

27.09. Kp 

PIKKUS 

28.09. KP 

3 M8NR 2,5 / 1,6 6 2,7 / 1,7 7 

3 N8NR 2,5 / 1,6 6 2,7 / 1,7 7 

3 M9NR 2,5 / 1,6 6 2,7 / 1,7 7 

3 N9NR 2,5 / 1,6 6 2,7 / 1,7 7 

3 M10TR 2,1 7 1,9 9 

3 N10TR 2,1 7 1,9 9 

3 M12TR 2,1 7 1,9 9 

3 N12TR 2,1 7 1,9 9 

KAUGUSED STARTi: 

27.09. – 1,3 km 

28.09. – 0,9 km 

 

2 RAJA MÄRKIMINE KAARDILE  
• violetne nööri tähistava joone laius kaardil on 1,0 mm  

kui maastikul tähistus kulgeb mööda joonorientiiri (rada, kraav), siis kaardile 
trükitud joon on selle joonorientiiri all (orientiir on kaardil nähtav)  



• KP-d on nummerdatud. Punktid pole omavahel ühendatud.  
• Legendid on kaardi serval sõnalises kirjelduses  

 
3 START  
• Nöör- ja tugirada algab stardist  
• Stardijoonele kutsutakse võistleja 1 minut enne starti ja antakse talle 

võistluskaart.  
• Stardis on juhendaja, kes kutsub võistlejad stardijoonele ja jagab vajaduse 

korral selgitusi: 
o näitab kaardil stardikohta  
o meenutab raja tähistusviise  
o abistab kaardi orienteerimisel  
o selgitab märkimist  
o juhib võistleja rajatähistusele  

 

Juhendaja on erapooletu ja juhendab võistlejat vastavalt vajadusele. 

Lapsevanemale või saatjale on lubatud aidata võistlejat AINULT stardis 

juhendaja asemel 

4 MÄRKIMINE  
SPORTident märkesüsteemi kasutamisel loetakse üheks märkeveaks:  
• puuduv märge  
• ülejäänud märgete suhtes vales järjekorras tehtud märge  
• Iga märkevea eest lisatakse võistleja ajale 5 trahviminutit.  
 

5 TULEMUSTE ARVESTAMINE  
• Üldjuhul nööri- ja tugirajal võistleja tulemust ei tühistata.  
• Tulemus saadakse võistleja raja läbimise aja ja trahviminutite summana. 


