
XXXII ILVESTEADE 

Lüllemäe 

09.-11. juuli 2010.a. 

  

Orienteerumisklubi Ilves kutsub teid taaskord osalema traditsioonilisele Ilvesteatele. 32. korda 

toimuv kesksuvine mitmepäeva-teatevõistlus pakub parimaid Lõuna-Eesti maastike ja võimalust 

osaleda suurel teatevõistlusel. Esimesel võistluspäeval korraldame suure ühisstardi kolmele 

vahetusele korraga. Võistkondlik päevatulemus saadakse vahetuste aegade summeerimisel. 

Tasub tulla proovima! 

Põhiklassides on traditsiooniliselt eraldi arvestus kuni 18-aastastele noortele (N21Jun, M21Jun) 

ja noorematele veteranidele (N21Vet, M21Vet), lisaks põhivõistlusele toimuvad Veteranide Ilves 

(NM51+), Noorte Ilves (NM10-14) ja Mini-Ilves. 

 Programm 

Kuup. Start   

09.07.2010 17:00 Ühisstart kolmele vahetusele korraga 

10.07.2010 11:00 Ühisstart 

11.07.2010 11:00 Ühisstart 

  

Klassid ja stardimaksud võistkondadele 

Klass Stardimaks 

N21 240 kr /1p = 720kr 

N21Jun 180 kr /1p = 540kr 

N21Vet 240 kr /1p = 720kr 

M21 240 kr /1p = 720kr 

M21Jun 180 kr /1p = 540kr 

M21Vet 240 kr /1p = 720kr 

NM10-14  90 kr /1p = 270kr 

NM50+ 240 kr /1p = 720kr 

 

Ilvesteade 

Osalevad 3-liikmelised nais- ja meeskonnad. Võistkonnal võib olla üks varuvõistleja. Samadel 

radadel põhiklassidega N21 ja M21 on eraldi arvestus klassides M21jun ja N21jun (sünd. 1992.a. 

või hiljem) ning klassides N21vet ja N21vet (sünd. 1975.a. või varem). 



Vahetuste rajad on erineva pikkusega. 

 

Veteranide Ilves 

3-liikmelised NM50+ segavõistkonnad: 

·       vähemalt üks võistleja on sündinud 1955.a. või varem ja ülejäänud 1960.a. või varem; 

·       vähemalt üks võistlejaist on naine; 

·       võistkonnal võib olla 1 varuvõistleja. 

 

Noorte Ilves 

3-liikmelised NM10-14 segavõistkonnad: 

·       vähemalt üks võistleja on sündinud 1998.a. või hiljem ja ülejäänud on sündinud 1996.a. või 

hiljem; 

·       vähemalt üks võistlejatest on tüdruk; 

·       võistkonnal võib olla 1 varuvõistleja. 

·       Noorte Ilvese rajad on erinevas raskusastmes. 

  

Mini-Ilves 

Kuni 10-aastaste laste ühisstardiga nööriraja-jooks kolmandal võistluspäeval, 11. juulil kell 

10.30. Mini-Ilvese osavõtt on tasuta; registreerimine kohapeal. 

  

Avatud rada 

Eelregistreerimiseta avatud rada toimub valikorienteerumisena. Startida saab 1,5 tundi pärast 

ühisstarti, esimesel päeval poole tunni jooksul pärast ühisstarti. Stardimaks 50 krooni tuleb 

tasuda sekretariaadis. 

Märkesüsteem 

Kasutatav märkesüsteem : SPORTident 

Kõigil võistkonnaliikmetel vajalik eraldi SI-kaart (võistkonnal 3 SI-kaarti). SI-kaardi rent: 25 

krooni päevas. SI-kaardi kaotamisel kompensatsioonitasu 450 krooni. 

  

Maastik ja kaart 

http://www.tak-soft.com/sportident


Kantsi: mõõtkava 1:10000, kõrgusjoonte vahe 2,5m. Autor: K. Kalm Eelmine kaart: 8806, 

Tugevasti liigestatud ja mitmekülgsete pinnavormidega liivamännikud. Läbitavus valdavalt hea 

ja väga hea. Tihe sihtide võrk, suured teed ja rajad; minisood. Kõrguste vahe kaardil 35 m. 

 

Oore: mõõtkava 1:10000, kõrgusjoonte vahe 2,5m. Autorid: M.Oras, A.Kivikas. Eelmine kaart: 

8817. Tugevasti liigestatud ja mitmekülgsete pinnavormidega maastik. Läbitavus valdavalt hea 

ja väga hea. Tihe sihtide võrk, suured teed ja rajad; sood ja soosaared. Kõrguste vahe kaardil 35 

m. 

  

Registreerimine 

Registreerimine koos stardimaksu tasumisega kuni 28. juuni 2010.a. internetis 

https://www.osport.ee/ 

  

Registreerimistasu kanda OK Ilves pangaarvele nr. 1120086880 Swedbankis. 

SI-kaardi rent: 25 krooni päevas. 

Nimeline registreerimine koos SI-kaardi numbriga lõpeb 08. juulil 2009.a. kell 00:00. 

  

Majutus 

Majutusvõimalused www.visitestonia.com, 

 

Võrus: 

Hotell Kubija tel: 7866000 www.kubija.ee 

külalistemaja Hermes tel: 7821326 www.hot.ee/hermes 

 

Valgas: 

Hotell „Metsis" tel:  7666050 www.hotellmetsis.com 

Säde külalistemaja tel:  7641650 

Jaanikese motell tel:  7668745 www.jaanikese.com 

Tolli hostel tel: 764 0853 www.tollihostel.ee 

 
 
 
 

 

Korraldaja 

OK Ilves www.okilves.ee 

ilvesteade@okilves.ee 
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