Kinnitatud EML juhatuses
26. aprillil 2011

Eesti matkatehnika meistrivõistluste üldjuhend
Korraldaja
Eesti Matkaliit.
Eesmärk
Selgitada välja Eesti meistrid jalgsi-mägimatkatehnikas.
Võistlustest osavõtjad
Täiskasvanute arvestuses saavad osaleda isikud, kes on võistluste toimumise ajal vähemalt 19
aastased ja kelle tehnilised oskused vastavad vähemalt antud matkaliigi II raskusastme
matkale (osavõtja peab seda kinnitama allkirjaga omavastutusdeklaratsioonil).
Noorte arvestuses saavad osaleda isikud, kes on võistluste toimumise ajal 14 kuni 18 (kaasa
arvatud) aastased.
Osavõtjad peavad olema Eesti kodanikud või omama Eestis alalist elamisluba.
Korraldajatel on õigus piirata osavõtjate arvu. Üks osavõtja võib samal võistlusalal võistelda
ainult üks kord. Osavõtjad võistlevad reeglina omal vastutusel.
Võistluste aeg ja koht
Eesti matkatehnika meistrivõistlused jalgsi-mägimatkatehnikas toimuvad 14. ja 15. mail 2011
Viljandimaal Karula veskil ja selle lähiümbruses. Võistluspaika saab tulla oma autoga.
Võistluste programm
Võistlused on võistkondlikud. Võistlustel auhinnalistele kohtadele tulnud võistkondade
liikmeid autasustatakse vastavalt Eesti Olümpiakomitee kuld-, hõbe- või pronksmedalitega.
Võistlusala juhend on üldjuhendi lisaks. Võistluste juhised antakse võistlejaile võistluspaigas
14. mail algusega 21.00. Võistluste algus 15. mail kell 9.00. Võistlused toimuvad ka noorte
arvestuses (14 – 18 aastased). Noori autasustatakse Eesti Olümpiakomitee noortemedalitega.
Olmetingimused võistluspaigas
Ööbimine oma telgis. Kaasa söök ja jook. Parkimine võistluspaiga lähedal.
Stardimaks
Stardimaks täiskasvanul 15 eurot ja noorel 8 eurot (st võistkonnal vastavalt 60 eurot ja 32
eurot). Need stardimaksud kehtivad võistlustele registreerimisel kuni 10.05.2011 (kaasa
arvatud). Registreerimisel alates 11.05.2011 on stardimaks 50 % kõrgem.
Stardimaks tuleb kanda Eesti Matkaliidu arveldukontole 10052032018008 pärast vastava
arve saamist. Selgitusse märkida võistkonna nimi ja mille eest tasutakse arve number.
Osavõtjate registreerimine
Jalgsi-mägimatkatehnika võistlusteks palume registreerida järgmisel aadressil:
info@matkaliit.ee
Registreerimisel märkige võistkonna nimi, võistkonna liikmete ees- ja perekonnanimi ning
sünniaasta ja sünnikuupäev (1991 ja hiljem sündinud võistlejad), võistkonna kapteni nimi,
kontakttelefon ja e-posti aadress, stardimaksu ja osalustasu ülekandmise kuupäev.
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Info
Infot üldkorralduse kohta saab katrin@matkaliit.ee või tel 528 1747 (Katrin Pärnpuu).
Infot jalgsi- ja mägimatkatehnika võistluste kohta saab toomas@360.ee või tel 5622 2935
(Toomas Holmberg).
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