
 
III PÄRNUMAA RATTAORIENTEERUMINE 2021 

1. Eesmärgid 
1.1. Edendada liikumist, tervist ja sporti väärtustava Euroopa spordinädala 

kampaaniat;  
1.2. Pärnu linna ja maakonna elanike sportlike eluviiside propageerimine; 
1.3. Edendada liikumisharrastust ning pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east, 

soost, sportlikust vormist ning varustuse tasemest;  
1.4. Propageerida ja tutvustada rattasõitu ning orienteerumist Pärnumaa elanike 

seas ja süvendada ning tõsta teadmisi ohutust liiklemisest rattaga;  
1.5. Pakkuda üleüldist liikumisrõõmu erinevatel suurepärastel Pärnu linna 

kergliiklusteedel. 
2. Korraldajad 

2.1. MTÜ Pärnumaa Spordiliit koostöös Orienteerumisklubi WEST’ga.  
3. Toimumise aeg ja koht 

3.1. 25. Septembril, 2021, Pärnu linnas; 
3.2. Start ja finiš Reiu-Raeküla terviseraja parklas; 
3.3. Stardid antakse vastavalt registreerimisele ja esimese stardi aeg on kell 12:00. 

4. Lastesõidud 
4.1. Tasuta lasteorienteerumine 0-10 aastastele algusega kell 11:00. Rada 

selgitatakse kohapeal.  
5. Raja iseloom, rajateenindus 

5.1. Raja pikkus sõltub vastavalt osaleja soovile; 
5.2. Rada kulgeb peamiselt kergliiklusteedel Pärnu linnas ning osaliselt ka avatud 

liiklusega teedel ja tänavatel. Teid ja tänavaid sündmuse ajaks ei suleta. 
5.3. Orienteerumiskaardil on märgitud punase vertikaalse viirutusega teed ja nende 

ületuse kohad, mida liiklusohutuse pärast kasutada ei tohi. Ohutuse huvides 
peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse 
korraldajate märguannetest; 

5.4. Kuna tegemist on ikkagi orienteerumisega, siis puuduvad lindid ja suunaviidad. 
Eksimise korral tuleb helistada korraldamisega seotud inimestele; 

5.5. Esmaabi on kättesaadav kogu raja ulatuses. Märgates hädasolijaid, palume 
informeerida teeninduspunkti, korraldamisega seotud inimesi või helistada 
hädaabinumbril 112.  

6. Distantsid ja osalus 
6.1. Võimalus on osaleda individuaalselt, 2-, 3- või 4-liikmelise võistkonnana; 
6.2. Aega raja läbimiseks on 2,5 tundi, kaardil on 40 kontrollpunkti. Võimalus on 

läbida selle aja jooksul nii palju punkte, kui jõuad. Punktide läbimise arv vaba. 
6.3. Igas kontrollpunktis tuleb leida vastus valikuvastustega küsimusele; 
6.4. Eakamatel (60+) on lisaks rattaga orienteerumisele võimalus osaleda jalgsi 

orienteerumisrajal;  
6.5. Esimest korda on võimalus osaleda ka virtuaalselt ajavahemikus 20-25. 

september, 2021. Selleks on eraldi registreerimine. Alates 20. septembrist 
saadetakse kõigile virtuaalsele rajale registreerunutele link kaardi ja 
küsimustega. Tegemist on individuaalse orienteerumisega endale sobival ajal. 



 
Peale raja läbimist tuleb saata küsimuste leht vastustega e-maili peale 
info@psl.ee . 

7. Registreerimine ja osavõtutasud 
7.1. Registreerimine kestab kuni 23. september läbi järgneva lingi: 

https://iseteenindus.psl.ee; 
7.2. Ürituse päeval, 25.septembril, saab registreerida kell 11:00-11.45 parklas asuvas 

registreerimistelgis. Kohapeal tasumine ainult sularahas! 
7.3. Osavõtumaksud: 

Osalus I voor II voor 
01.09-23.09 25.09 

Individuaalne osalus 10.00€ 12.00€ 
2-liikmeline vk 15.00€ 18,00€ 
3-liikmeline vk 17.00€ 22.00€ 
4-liikmeline vk 22.00€ 25.00€ 
Virtuaalne  6.00€ - 
Lapsed kuni 16 a. 
(k.a.) 

Tasuta Tasuta 

7.4. Stardimaterjalide väljastamine toimub ürituse toimumise päeval alates kell 
10:30. Virtuaalse osaluse puhul väljastame materjalid hiljemalt 20.septembri 
hommikuks.  

7.5. NB! Osavõtust loobumisel osavõtu tasu ei tagastata; 
7.6. Firmad, õppeasutused ja spordiklubid- võimalus teha grupibroneeringuid. Hind 

vastavalt osalejate arvule. 
7.7. Osalustasus sisaldub:  

7.7.1. rajakaart ja pastakas 
7.7.2. supp 
7.7.3. rajateenindus  
7.7.4. esmaabi  
7.7.5. tehniline rattaabi Rannastaadionil ja rajal  
7.7.6. pakihoid  
7.7.7. loosiauhinnad  
7.7.8. fotografeerimine  
7.7.9. unikaalne OSAVÕTUMEDAL 

8. Infoks 
8.1. Osavõtt rattaorienteerumisel toimub omal vastutusel. Iga osaleja vastutab oma 

tervisliku seisundi eest ise; 
8.2. 12 aastased ja nooremad lapsed võivad osaleda suurel rajal ainult täiskasvanu 

saatel; 
8.3. Kuna tegemist ei ole võidu peale orienteerumisega, siis puudub üritusel ajavõtt; 
8.4. Vastavalt liikluseeskirjale on alla 16-aastased kohustatud liiklemisel kasutama 

kinnirihmatud rattakiivrit. Vanematel kui 16 aastat soovitame ohutuse ja 
turvalisuse huvides kindlasti kiivrit kanda; 



 
8.5. Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse sündmuse 

eel korraldaja infokanalites; 
8.6. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju 

saab kätte staabist ja hiljem Pärnumaa Spordiliidust 1 kuu jooksul pärast 
üritust. 

8.7. 25.septembril kohapealne osalemine – esitada tuleb COVID 
tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või eelnevalt tehtud negatiivse testi 
tulemuse kohta alates 18. eluaastast.  

9. Korraldaja õigused 
9.1. Sündmuse kohta avaldatavad materjalid on avalikud dokumendid; 
9.2. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook jmt) 

avaldatud info õigsuse eest; 
9.3. Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid 

fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel; 
9.4. Force Majeure – loodusstiihiate ja muude korraldajast mitteolenevatel 

põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi. Force 
Majeure ́st tingitud ürituse ärajäämise korral osalustasu ei tagastata; 

9.5. Registreerudes ja osalustasu makstes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja 
korraldaja pakutud tingimustega. 

10. Andmekaitse 
10.1. Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte 

avalikustada; 
10.2. Võistluste protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja 

ajaloo talletamiseks; 
10.3. Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse 

võistluse korralduslikel eesmärkidel. 
11. Küsimuste tekkimisel 

• Registreerimise, turunduse, kodulehe küsimused: info@psl.ee 
• Peakohtunik: sander@okwest.ee 
• Lastesõidud: Marika.Luik@transpordiamet.ee  

 
 

 


