Punastes tressides Põhja-Korea võistkond koos julgeolekutöötajast juhiga

Aasia
Järjekorras 4.

SIXTEN SILD
Aasia meistrivõistlusi orienteerumisjooksus peetakse iga kahe aasta
järel, tänavune septembris toimunud
tiitlivõistlus Kasahstanis oli järjekorras
neljas, eelmised toimusid 2012. aastal
Hiinas, 2010. aastal Jaapanis ja 2008.
aastal Lõuna-Koreas. Järgmine korraldaja on Hongkong. Need viis riiki on
ka Aasia regiooni suurimad tegijad, kes
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on suutelised ühelt poolt korralduskoormat kandma ja teiselt poolt
võidavad ka praktiliselt kõik medalid.
Osalevaid Aasia riike oli tänavu 8 –
lisaks eelnimetatutele veel Taibei, Iraan
ja Põhja-Korea.
Kuna Aasia regioonis on osalevaid
riike suhteliselt vähe ja orienteerumise
populaarsus neis ei ole Euroopaga võrreldav, siis toimuvad korraga meistri
võistlused nii põhiklassidele, juunioridele kui ka veteranidele. Osalejate

arvu suurendamiseks on võistlused
lahtised ja kohal oli esindajaid veel
ka Venemaalt, Austraaliast ja Leedust.
Vaatamata kõigele oli osalejate koguarv
vaid 250.
Aasia MV on Rahvusvahelise
Orienteerumisföderatsiooni (IOF) egiidi all toimuv võistlus, kus korraldusel
peab ilmtingimata silma peal hoidma
IOFi poolt määratud volinik (adviser). Mulle oli see voliniku rollis viies
suurvõistlus Kasahstani pinnal, kusjuures eelmisel neljal korral oli tegemist
suusaorienteerumisega.
Võistluste toimumispaigaks oli
Burabai (venepäraselt Borovoje) rahvuspark pealinnast Astanast 250 km
põhja pool, Štšutšinski linna külje all.
Eestlastest spordihuvilistele võiks see
linnake korda minna kui suusalegend
Vladimir Smirnovi kodupaik. Burabai
rahvuspark kujutab endast valdavalt
hõreda männikuga kaetud 835 km²
suurust metsaoaasi keset tühje steppe.
Sellel territooriumil on 14 järve ning
maalilised, paljude kiviformatsioonidega mäed, mille kõrgeimad tipud
ulatuvad veidi üle 900 m merepinnast.
Orienteerumine ei ole seal enamasti
just liiga keeruline, kuid maastik võimaldab väga kiiresti joosta ja on kohati
siiski väga detailirikas ning – mis põhiline – pakub suurt esteetilist naudingut.
Piirkonda kasutatakse orienteerumiseks juba mitukümmend aastat ja ülejäänud maastikuosad, peale

Võistlustel kasutati mitmeid eesrindlikke tehnilisi lahedusi. Paremal: Iraani delegatsioon koos juhi ja kõike õpetlikku salvestava kaameramehega

MV eripära
Aasia MV toimus Kasahstanis
sprindiks kasutatute, olid kasahhidel
varem sageli kasutusel, kuid mõned
aastad enne Aasia MVd suvisest kasutusest väljas. Peab siiski kohe mainima,
et sealkandis on suletud maastikel salaja treenimine paraku üsna laialdaselt
levinud ja võitlus selle nimel, et sohitegemise harjumus kogukonnast välja
juurida, kestab veel ilmselt pikka aega.
Võistluste programm on Aasia
regiooni alaliitude otsuse järgi juunioridele ja põhiklassile sama ulatuslik kui
MMil: sprint, sprinditeade, lühirada,
tavarada ja teade. Veteranid ja noored
said teatejooksu päevadel joosta veel
ühe sprindi ja lühiraja.
Võistluste
peakorraldaja
oli
Kasahstani orienteerumisliidu president
Irina Štšeglova, kelle eestvedamisel on
selles riigis toimunud ka kõik varasemad rahvusvahelised suurvõistlused.
Aasia MV korraldamisele vajutas tugeva pitseri asjaolu, et riik finantstuge ei
andnud. Koos vähese osavõtjate arvu
ja seega stardimaksust laekunud napi
tuluga tähendas see korralduskulude
olulist kokkutõmbamist võrreldes soovituga. Peakorraldaja täitis ise võistluste sekretäri ja kassiiri rolli ning IOFi
volinikust sai tasapisi peakorraldaja.
Kõigele vaatamata kasutati võistlusel
väga eesrindlikke tehnilisi lahendusi –
kõigil päevadel kasutati finišiajavõtuks
puutevabu SI-jaamu ning sprindis ka
puutevabu stardijaamu. Vaatamata asja

uudsusele said võistlejad hästi hakkama ja tehnikagi toimis hästi.
Jõudude vahekorda kasahhide
kodumaastikul iseloomustab hästi võidetud medalite arv põhiklassides: Kasahstan 18, Hiina 5, Jaapan 5,
Hongkong 1, Iraan 1. Hongkongi ja
Iraani medalid võideti sealjuures teatejooksudes ja põhjustasid nendes võistkondades ülimat võidujoovastust.
Millised olid võistluse eripärad, võrreldes meile harjumuspäraste euroopalike võistlustega? Neid eripärasid oli
palju. Näiteks ei oska suurem osa võistlejaid ega korraldajaid inglise keelt.
Iraani ja Põhja-Korea võistkondades
suhtles hädapärases inglise keeles vaid
delegatsiooni juht. Mõlemal juhul oli
see isik ilmselgelt ka oma kodumaa
julgeolekuorganite
käepikenduseks.
Võistluskeskuse väljaehitamine algab
sealkandis umbes 2–3 tundi enne stardi algust, eelmisel päeval ei ole tavaks
teha vähimatki liigutust ühegi rajatise
püstitamiseks. Peamised (ja peaaegu
ainsad) ehitusmaterjalid on mõned
vaiad, maastikul kasvavad puud ning
kilelint ja nn hundiliin ehk riidest lipukestega nöör. Sealjuures ei ole mingit
tähtsust, millist värvi või millises seisukorras lint või hundiliin kätte juhtub,
kõike võib suvalises järjekorras paigaldada. Improviseerimine on teretulnud ja annab kohati väga üllatavaid
tulemusi.

fotod: Sixten Sild

Tavaraja
maastikul
vaheldusid
detailivaesed tasased alad ja nõlvad
rohkeid kiviformatsioone sisaldavate
mäeharjadega. Ühel mäeharjal esines
nii detailirohke piirkond, et loetavuse tagamiseks tuli kaardile täiendavalt
lisada selle koha fragment mõõtkavas
1:5000.
Kaks olulist valdkonda oli korraldajatel Venemaalt sisse ostetud spetsialistide juhtimise all – kaardid ja rajad ning
ajavõtt. Kaardistaja ja pearajameister Aleksandr Novikov on sealjuures
Kasahstanis üles kasvanud, kuid elab
praegu Uuralites ja käib oma sünnimaal tihti rajameistrina abis.

Võistluste tulemused ja muud
materjalid on kättesaadavad
Kasahstani alaliidu kodulehel
http://orienteering.lik.kz/.
Kasahstani orienteerujate järgmine
unistus on korraldada orienteerumisjooksu MK-etapid Karkaralinski muinasjutuliselt kaunil maastikul keset
Kesk-Kasahstani steppe, kus 1986. aastal toimusid NLiidu meistrivõistlused.
Sealse ülitehnilise maastiku kaardistajate seas oli toona üks põhitegijaid meie
Kalle Kalm. Kui selle võistluse aeg kord
kätte jõuab, siis soovitan soojalt haarata kinni võimalusest käia nautimas
orienteerumist ühel maailma ilusamatest orienteerumismaastikest.
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Kas TUNNED, et

võiks olla veel sisukam, sõnakam, sügavam?

TULE TOIMETUSSE! Otsime rubriikidele toimetajaid. Anna endast märku ajakiri@orienteerumine.ee

3000

€

Metsh aldjas

Reklaami ja võistluskutsete
avaldamise hinnad ajakirjas

pühendatud TAOK rogainile

Sisemised leheküljed: suurus A7 – 15 €; suurus
A6 – 30 €; suurus A5 – 60 €; suurus A4 – 120 €.
Tagakaas A4 – 200 €.
EOLi kalenderplaani võistlustele kehtib hinna
soodustus 25%.

September 2014
Otsus nr 1014. Kinnitada 05.09.2014 lisakonkursi tulemusel 2016.
aasta EOLi võistluste korraldajad.

Otsus nr 1015. Kuulutati välja konkurss maailma edetabelivõistluse läbiviimiseks 2015. aastal.

Otsus nr 1016. Kinnitada suusaorienteerumise ettevalmistuskoondised 2014/2015 suusaorienteerumise hooajaks.

Oktoober 2014

Otsus nr 1017. Kutsuda kokku EOLi sügisene üldkogu 15.–

16.10.2014 Nelijärvel ning kinnitada esialgne üldkogu päevakord ja
ajakava.
Otsus nr 1018. Kinnitada ja edastada IOFile 2015. aasta maailma
edetabelivõistluste korraldustaotlused.
Otsus nr 1019. Kinnitada ajakirja Orienteeruja väljaandmine
2015. aastal.
Otsus nr 1020. Kinnitada orienteerumisjooksu juunioride- ja noortekoondis Baltic Junior Cupile 31.10.–02.11.2014, Poolas Gdynias.
Otsus nr 1021. Kinnitada 2015. aasta EOLi noortelaagri korraldajaks OK Põlva Kobras ja toimumisajaks 8.–12. juuni Kanepis.

November 2014

Otsus nr 1022. Kinnitada EOLi sügisese üldkogu päevakord ja
kodukord

Otsus nr 1023. Kinnitada EOLi sügisesel üldkogul autasustatavad.
Otsus nr 1024. Teha EOLi sügisesele üldkogule ettepanek kinnitada EOLi 2015. aasta liikmemaksuks 125 ¤.

Otsus nr 1025. Kinnitada suusaorienteerumise 2015. aasta eelarve
esitamiseks EOLi sügisesele üldkogule.

Otsus nr 1026. Kinnitada EOLi 2014. aasta eelarve muudatused
esitamiseks EOLi sügisesele üldkogule.

Otsus nr 1027. Kinnitada EOLi 2015. aasta litsensijuhend.

unu rammest
Päike karges sügistaevas, vaevalt seda vaeva aimas,
rogainijal, mis südant vaevas...
Metsas punkt, teevalikud – oksad, risu, samblikud,
koltund lehed, mullakõdu, jäänd vaid üksik metsasõdur –
kaaslaseta vanamees, rogainija, kes eksind teelt,
kaotand sihi, ajataju, mõte kummaliselt hajund ...
Miks üksinda, võiks küsida – ei keegi oska vastata.
Tunne südant tagant sundis – jälle metsa, mitmeks tunniks,
leidma punkte – milliseid? Parem ladund telliseid –
reaalses elus teinud asja, materiaalselt näinud vaeva,
saanud tööga hinge taeva ...
Ei – ta sammub metsas, laseb ennast okstel peksta,
pattude eest nuhelda, suutmata end kohelda
mehena, kel vastutus, hinges täius, rahuldus ...
Rogainida, või mitte rogainida – see on küsimus?!
Kaaslased mu maha jätsid, kas ma olen tõesti jätis?
Planeerides ja edenedes, oma mõtet pean ma ehteks ...
Teiste jaoks see pole nii, üksi metsas – see mu tiim!
Aitab nüüd, mu mõõt on täis,
see viimane rogain, mul näib ...
Heidan kaelast medalid, põletan kõik diplomid,
kaardid rebin sajaks tükiks, kompassid ja jooksupüksid,
minu hinges saavad prügiks ...
Kurblik meel ja tunne heitund, järsku silman kaunist neidu –
puude vahel hõljub, lendleb – haldjas, tuues rõõmuende!
Kaaslase nüüd leidnud ma, saame koos rogainida!
Kaardil heidan pilgu viivuks – punkte läbime nüüd linnutiivul ...
Tule, kaunis leebe neiu, finišis must saab Su peiu!
Peatus haldjas ... sidus käed – mis Sa minu silmis näed?
Miks finišisse – mis see annab? Jälle uued hingehaavad!
Jääme metsa kahekesi – unustad, et vahet tegi TULEMUS
ja võiduskoor – ole pöördumatult noor!
Naudi elu tõelist koort, hinge eest Sul kannan hoolt!
... JAH, MA JÄÄN!!!
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