47.metsanduse kutsevõistlused
Üldjuhend
1. Koht ja aeg
26. juuni Pärnumaa Lepanina
2. Võistlusalad
2.1 metsakasvataja mitmevõistlus
2.2 noorendike hooldaja mitmevõistlus
2.3 metsameistri mitmevõistlus
2.4 stendivõistlus
2.5 mälumäng (kuni kolmeliikmeline võistkond)
2.6 jahimehe võistlus (kaheliikmeline võistkond)
2.7 forvarderi juhtide võistlus
2.8 harvesterijuhtide võistlus

3. Osalejad
3.1. Osaleda võivad RMK kõigi struktuuriüksuste töötajad ja allüksused ja teiste
metsandusettevõtete, organisatsioonide, metsaühistute ja teiste metsandusega seotud
organisatsioonide töötajad või liikmed, Luua Metsanduskooli õpilased ja EMÜ metsandus- ja
maaehitusinstituudi üliõpilased, metsandusega seotud füüsilisest isikust ettevõtjad,
erametsaomanikud.
3.2 Alade osavõtjate arvule piiranguid ei seata. Alal 2.7-2.8 peab olema vastav kutsetunnistus
või töökogemus.
4. Võistkondlik arvestus
4.1 Aladel 2.1-2.6 peetakse nii individuaal kui meeskondlikku arvestust, aladel 2.7-2.8 ainult
individuaalarvestust.
4.2 Võistlustel osaleb 17 RMK võistkonda, kes komplekteeritakse metskondade
tööpiirkondade kaupa. RMK võistkonnas saavad osaleda RMK töövõtjad.
4.3 Paremusjärjestuse määramiseks võistlusalade lõikes läheb arvesse võistkonna parim
tulemus, kusjuures arvesse mitte minevad võistlejad hoiavad kohapunkte kinni.
4.4 Ala võitja saab 25 punkti, II koht 22 punkti, III koht 20 punkti ; 4. koht 18 punkti; 5. koht
17 punkti; 6. koht 16 punkti, 7. koht 15 punkti , 8. koht 14 punkti, 9. koht 13 punkti, 10. koht
12 punkti, 11. koht 11 punkti, 12 koht 10 punkti, 13. koht 9 punkti, 14. koht 8 punkti, 15 koht
7 punkti, 16. koht 6 punkti, 17. koht 5 punkti, 18. koht 4 punkti 19. koht 3 punkti, 20 koht 2
punkti ja alates 21. kohast 1 punkt.
4.5 Üldvõitja selgitamiseks liidetakse punktis 4.1 nimetatud aladel saavutatud punktid.
4.6 Üldvõitja selgitamisel võrdse punktisumma korral on parim enam esikohti saavutanud
võistkond. Võrdsete esikohtade korral arvestatakse järgmisena teisi kohti, siis kolmandaid

kohti jne. Juhul kui ka need osutuvad võrdseks, siis saab kõrgema koha see võistkond, mis oli
parem metsakasvataja võistluses.
5. Võistlusalade kohtunikud
• metsakasvataja mitmevõistlus – Tanel Renser; Toomas Bauvald
• noorendike hooldaja mitmevõistlus – Ilmar Paal
• metsameistrite mitmevõistlus – Tõnu Eller
• stendivõistlus – Henno Kallas
• mälumäng – Heiki Hepner
• jahimehe võistlus – Kalev Männiste
• forvarderi juhtide mitmevõistlus – Andres Müürisepp
• harvestrijuhtide mitmevõistlus – Andres Müürisepp
Võistluste peakohtunik – Kaarel Tiganik

6. Registreerimine ja mandaat
Eel-registreeruma peavad kõik, kes soovivad osaleda võistlusel. Registreerumine toimub
üldjuhendile lisatud registreerimisvormi alusel, mille saadab võistkonna esindaja e-posti
aadressile puhkus@rmk.ee . Registreerumine lõpeb 19. juunil 2015.a kell 17.00.
7. Osavõtutasu
Võistlejatele on võistlustest osavõtutasu 35 eurot võistleja kohta registreerumisel ja tasumisel
enne 19. juuni kella 17.00. Võistluspäeva hommikul osalustasu 45 eurot . Osalustasu palume
kanda RMK arveldusarvele EE881010002021370008

Mitmel alal osalemisel piisab ühekordsest osavõtutasu maksmisest. Osalustasu maksmata
võistlustulemusi ei arvestata. Osavõtutasu ei kuulu tagastamisele. Osalustasus sisaldub ka
hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök. Majutus osavõtutasus ei sisaldu.
8. Majutus
Majutussoovi korral tuleb oma soov registreerida RMK suvepäevade leheküljel
http://pult.ee/RMK/suvepaevad/. Korralduse hõlbustamiseks tuleks võistlejail registreeruda
majutuma koos oma seltskonnaga.
Majutumisvõimalused on telkimine oma telgiga, majutumine kämpingumajas. Kui need
lihtsad majutus-võimalused ei rahulda, saab majutuda ka hotellis.

