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1. Kõik võistlusel osalejad peavad käituma ausalt. Võistleja ei tohi tahtlikult takistada teist võistlejat 

raja läbimisel. 

2. Individuaalsel eraldistardiga võistlusel on eeldatud, et võistlejad orienteeruvad ja läbivad raja 

iseseisvalt. Võistluse ajal on teistelt võistlejatelt abi saamine ning teistele võistlejatele abi osutamine 

keelatud, välja arvatud õnnetusjuhtumi korral. Igaühe kohus on abistada vigastatud võistlejat. 

3. [Rattaorienteerumise erand (RO)] Võistluse ajal on lubatud varuosade andmine/saamine 

kaasvõistlejate vahel, kuid see pole kohustuslik. 

4. Võistlejal on keelatud häirida kohtunike tööd. 

5. Doping on keelatud. Dopingukontrolli teostatakse vastavalt Maailma Antidopingu Koodeksile. 

6. Igasugused katsed võistluspiirkonnas treenida või seda uurida on keelatud. Katsed saada radade 

kohta muud teavet, kui korraldaja poolt avaldatu, on keelatud nii enne võistlust kui ka selle ajal. 

7. Kui võistluspiirkonna asukohta ei ole eelnevalt avaldatud, peavad kõik korraldajad hoidma seda 

rangelt saladuses. Igal juhul tuleb saladuses hoida planeeritud rajad. 

8. [Eesti MV erand (EMV) ] Korraldaja peab eemaldama võistlustelt võistleja, kelle teadmised kaardi 

või maastiku kohta annavad talle olulise eelise teiste võistlejate ees. Kahtluste korral lahendab 

küsimuse EOLi volinik. 

9. Võistkonna ametlikud isikud, ajakirjanduse esindajad ja pealtvaatajad ei tohi oma kohaloleku või 

tegevusega mõjutada võistluste käiku. Nad peavad jääma korraldaja poolt ettenähtud ala piiresse. 

10. Maastikul viibivad korraldajad ja kohtunikud ei tohi segada ega takistada ühtegi võistlejat ega 

anda neile mingit teavet. Nad peavad olema vaikselt, kandma silmatorkamatut riietust ega tohi 

abistada võistlejaid. Sama kehtib ka kõigi korraldaja poolt maastikule lubatud isikute kohta. 

Kohtunikud ja korraldajad võivad ohutusalase teabe edastamisel abistamise ning riietuse tingimusi 

eirata. 

11. Pärast finišijoone ületamist või teate üleandmist ei tohi võistleja enne võistluse lõppu minna 

maastikule ilma korraldaja nõusolekuta. Katkestanud võistleja peab oma saabumisest kohe teatama 

korraldajatele ja andma korraldaja nõudmisel ära oma kontrollkaardi ja võistluskaardi. 

12. [Suusaorienteerumise (SO), RO erand] Kitsal rajal peab tagant lähenevale mööduda soovivale 

võistlejale teed andma tema esimesel nõudmisel. Nõue ei kehti tähistatud finišisirgel. 

13. [SO, RO] Samal rajal eri suundades sõitvad ja kohtuvad võistlejad mööduvad teineteisest 

paremalt. Kitsast rada mööda tõusev võistleja peab teed andma vastu tulevale laskuvale võistlejale. 



14. Võistlejad peavad maastikul olema võimalikult vaikselt. 

15. Kui võistleja ei täida käesolevaid reegleid või saab kasu käesolevate reeglite rikkumisest, võib 

tema tulemuse tühistada. 

16. Võistlejatel, võistlejate ja võistkondade esindajatel ning korraldajatel on keelatud osaleda 

võistlusega seotud kihlvedudel (sh spordiennustusel). Samuti on neil keelatud võistlusega seotud 

kihlvedude toetamine ja reklaamimine. Lisaks on neil keelatud osaleda ükskõik millises kihlvedudega 

seotud ebaausas tegevuses. Antud tegevuste hulka kuuluvad tulemuste kokkuleppimine, 

tulemustega manipuleerimine, tahtlik allapoole võimete soorituse tegemine kasusaamise eesmärgil, 

pistise andmine ja võtmine ning siseinfo jagamine. 


