
MTÜ  HIIUMAA ORIENTEERUJATE KLUBI 
2020.AASTA ORIENTEERUMISNELJAPÄEVAKUTE 
LÄBIVIIMISE REEGLID EV Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorras.

Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse korraldusega 12.märtsist 2020.a. „Eriolukorra väljakuulutamine 
Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja korralduse muudatustega alates 02.05.2020.a. 

1. Alustada orienteerumisnelajpäevakute läbiviimist 14.mail Paladel spordihooone juures. 
Korraldada kokku 20 neljapäevakut vastavalt kalenderplaanile.

2. Päevakute läbiviimisel peavad korraldaja ja osalejad täitma Hiiumaa valla 
heakorraeeskirjasid.

3. Päevakute korraldamisel peab korraldaja täitma Politsei- ja Piirivalveameti nõudeid:
3.1. Võisteldakse individuaalselt.
3.2. Start on avatud kella 17.00- 19.00, toimub eraldistart.
3.3. Päevaku käigus tuleb täita eriolukorraga kehtestatud piiranguid: osalejatel tuleb 

hoida üksteisega 2 vahet seda ka maastikul ja kontrollpunktides, haigusnähtudega isikud 
ei tohi osaleda, osavõtjatel tuleb kasutada isiklikke vahendeid – kompassi, joogipudelt, 
kirjutusvahendit radade kaaardile kandmisel, kilekott kaardite jaoks; vältida tuleb 
kätlemist, kallistamist jt. otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse 
edasikandumist, kaitsemaskide ja muude isikukaitsevahendite kasutamine on 
vabatahtlik.

4. Korraldaja tagab osavõtjatele kohapeal desifitseerimisvahndite olemasolu ja rendi SI-
pulkade desifitseerimise peale igat kasutuskorda.

5. Korraldaja tagab osavõtjatele kaardi koos radadega. Kaardite korduvkasutamine ei ole 
lubatud.

6. Korraldaja desifitseerib SI-jaamad ning kontrollpunkide tähised ja vaiad peale igat 
päevakut.

7. Korraldaja jälgib, et riskirühmadesse kuuluvate isikute- eelkõige lapsed ja 
vanemaealisete inimeste kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. 

8. Korraldaja jälgib, et isikud ei kogeneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi 
tegevusalale.

9. Hiiumaa orienteerumisneljapäevakuid korraldab ja viib läbi MTÜ Hiiumaa 
Orienteerujate Klubi. Peakorraldaja Eda Tärk e-mail riida1@hot.ee, t. 56615750. 2020.a.
toimub 20 päevakut vastavalt kalenderplaanile /www.hok.ee/.

10. Neljapäevakute start on avatud kell 17.00- 19.00, finis suletakse kell 20.00.
11. Orienteerumisneljapäevakute võistlusrajad: pikk rada, keskmine rada, lühike rada ja 

valikorienteerumine.
12. Kõikidel päevakutel kasutatakse EOL-i koode ja SI- märkesüsteemi. SI- pulga saab 

rentida päevaku keskuses stardimaksu tasumisel korraldaja käest. EOL-i koodi 
puudumisel teeb selle korraldaja inimesele kohapeal.

13. Stardimaks on täiskasvanutele alates MN 21 2.- eurot päevak, noortele kuni MN20 k.a. 
0.- eurot päevak. Stardimaksu saab tasuda sularahas kohapeal või ülekandega HOK-i 
a/a-le Swedbangas EE492200001120048611.

14. Kui EOL alustab RMK päevakute programmiga, siis osaleb HOK programmis juulis ja 
augustis. Siis on juulis ja augustis stardimaksu suurus täiskasvanutele 3.- eurot.

15. Iga võistleja saab stardimaksu tasumisel ettetrükitud radadega kaardi.
16. Igal päevakul on võistluskeskusesse tähistus.
17. Igal päevakul loositakse kell 19.00 välja kolm magust auhinda noorte osalejate vahel.
18. Igal päevakul on esmatulijatele vajadusel juhendaja. 
19. Rajal katkestamise korral tuleb osalejal läbida kindlasti finis.
20. Tulemused ilmuvad peale igat päevakut sama päeva õhtul HOK-i kodulehel 

mailto:riida1@hot.ee


www.hok.ee.
21. Iga võistleja osaleb omal vastutuse.
22. Vajadusel organiseerib korraldaja esmaabi andmise. 
23. Orienteerumisneljapäevakud toimuvad EOL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste alusel.
24. Juhendis määratlemata küsimused, mis tekivad päevakute käigus, lahendab 

peakorraldaja.

Kinnitan:                                                        Eda Tärk

HOK-i president
6.mai 2020.a. Kärdlas

http://www.hok.ee/

