Seiklushundi Tartu Rogain 2016, 2.aprill
Võistlusinfo

Võistluskeskus asub A.Le Coq Sport spordimaja fuajees ja ees (Ihaste tee 7, Tartu)
Info, registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses sekretariaadi lauas, mis asub A.Le Coq
sport spordimaja fuajees.

Parkimine toimub A.Le Coq Sport spordimaja parklas, selle täitumisel Eedeni keskuse parklas ja ümbritsevatel
tänavatel.
Start ja finiš asuvad ühes kohas, stardikaare all, mis asub spordimaja ees kõnniteel.
Võistluspäeva ajakava:
10.30 Stardimaterjalide väljastamine
10.40 Rogaini õpe
11.30 Võistluskaartide kättesaamine põhiklassides
12.00 Start põhiklassides
12.15 Klass RATAS ja PERE võistluskaartide kättesaamine
12.30 Start klassidele RATAS ja PERE
14.30 Klass RATAS ja PERE kontrollajalõpp
15.00 Kontrollaja lõpp ülejäänud klassidele
15.30 Autasustamine

Riideid on võimalik vahetada A.Le Coq sport spordimaja riietusruumides 1 (mehed) ja 2 (naised).
Peale võistlust on seal ka võimalik pesta, kuid palume võistlejatelt puhtuse hoidmist ja
porised jalanõud enne
majja sisenemist puhastada või ära võtta välisukse ees!
Võistluskeskuses on võimalik kasutada fuajees ja riietusruumides olevaid tualette.
Võistlusmaterjalid saab kätte peale kõigi võistkonnaliikmete SIde sekretariaadis kontrollimist ja nullimist (rendi
SId saab kätte sekretariaadist koos võistlusmaterjalidega). Nullimata SIpulkade korral tulemus tühistatakse.
Stardimaterjalide saamisel annavad võistlejad allkirja, et osalevad võistlusel omal vastutusel. Stardimaterjalide
kilekotis asuvad võistlusnumbrid ja käepaelad SIde kinnitamiseks randmele. Purunemise vältimiseks on
soovitatav käepaela üle teipida.
Kuna kõikidel radadel on 40 kontrollpunkti(KP), on vaja osalejal vähemalt 50 mälupesaga SIkaarti. See
tähendab, et ei sobi SIkaardid numbritega 1 –499 999 ja 2 000 000 –2 999 999. Proteste mahtuvuse ületamise
tõttu märkimata punktide tulemuses arvestamiseks ei rahuldata.
Kontrollaja ületamisel on trahvipunktid vastavuses hiljaks jäädud minutitega ( 1 minut 1 punkt), hilinemisel üle
15 minuti tulemust ei arvestata.
Stardiprotokoll avaldatakse võistluse kodulehel, kõikidest vigadest koheselt teada anda
info@seiklushunt.ee

.
Võistluskaaslase muutumisel võimalik registreerimiskeskkonnas osaleja andmed ümber muuta või ka kohapeal.

Kaardist:

Kaart on mõõtkavas 1:20 000  1 cm kaardil on 200 m looduses, kõrgusjoonte vahe on 5 m. Kaardi suurus on A3 ja
kaart on veekindel. Kes soovib, võib kaardi lisaks panna veel kile sisse, mille sees asuvad algul stardimaterjalid.
(Linna)maastiku kujutamiseks kasutatakse orienteerumiskaardi lihtsustatud leppemärke ning ka detailsus on väiksem.
Samas on kaart oluliselt täpsem kui nö tavaline linnakaart. Kuna linnakeskkond on pidevas muutumises ning väga
detailseks kaardistamiseks on ala liiga suur, siis võib ette tulla ka kaardilt puuduvaid hooneid, teid ja radu, tarasid jms.
Palume osalejail kinni pidada kaardi keelavatest leppemärkidest ehk õuealadest, eramaast (samblaroheline)
ning muudest keelualadest (violetne püstviirutus), et tagada võistluse ausus ja head suhted elanike ja
maaomanikega.

Stardikorraldus
Vastavalt kaartide kättesaamise ajale (põhiklassid 11.30, PERE ja RATAS 12.15), saavad võistkonnad kaardid kätte
stardialast. Kaardid on maha pandud ja kokku rullitud vastavalt võistkondade stardinumbri järgi. Igale võistkonnale on
lisaks üks kaart planeerimiseks. Peale kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale(autosse,
spordihoonesse jne) kuid ei tohi suunduda rajale. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 10 minutit enne starti
stardialas. Stardialasse sisenedes kontrollivad kohtunikud, et kõikidel võistlejatel oleks SI pulk randmele kinnitatud ja
nullitud. Rajale toimub ühisstart stardikaare alt vastavalt klasside stardiajale (põhiklassid 12.00, PERE ja RATAS
12.30).
Rada
Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid ja kontrollpunkte on rajal 40tk. Punktide väärtus on 25, väärtust

näitab puntki tunnuskoodi esimene number (näiteks 23=2 punkti ja 45=4 punkti). Rajal on üks kanuuga Emajõe
ületamist hõlmav punkt, mida on võimalik võtta vaid jalgsi võistlejatel. Jõe ületamine toimub elavasjärjekorras.

Rajameistri Markus Puusepa kommentaar:
Tartu Rogain 2016 – Pallase koolkonnast õlinäppudeni
Ajaloo teine Tartu Rogain viib seiklushimulised rogainijad taaskord Tartu linna huvitavate paikadega tutvuma.
Pakutav maastik on mitmekesine ja huvitav – kokku puutub nii kõrgkultuuri kui subkultuuridega. Punkte leiab
Ihastest, kus tänavate nimed on Eesti kunstnike järgi, Emajõe luhalt, Nõukogude kultuuripärandisse kuuluvate
Annelinna kortermajade vahelt ja Hiinalinnast, aga ka õliste tunkedega mehi varjavate Ropka tööstusala
garaažide vahelt. Sobivaid ja piisava kauguse ja raskusastmega kontrollpunkte on nii peredele jalutuskäiguks, kui
tippsportlastele jalgsi või jalgrattaga taga ajamiseks.
Kas teadsid, et Annelinn on rajatud tõusva reljeefiga amfiteatri kujuliselt, mille kujutletav tsenter jääb Anneluha
piirkonda või et Tartu suuruselt teises linnaosas Ihastes ei ole ühtki toidupoodi või et Tartu Püha Aleksandri
kiriku
välisdekoor

i
projekteerimisel on lähtutud
VladimiriSuzdali vürstiriig

i
kirikuarhitektuurist? Võibolla on
huvitav teada ka seda, et Anne kanal rajati algselt sõudekanalina, kuid neis plaanides ei arvestatud Sõpruse
sillaga, mis kanali läbi lõikas?

Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest
koheselt teatada kaardil olevale
telefoninumbrile
. Punktide asukohtades peaks olema ka leitav lindike, mille peale on kirjutatud kood. Selle
koodiga saate tõestada kontrollpunkti läbimist.
Kõik võistlejad võtavad võistlusel osalemisega kohustuse
järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid
ja
vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras s.h. õnnetusjuhtumite korral! Elamurajoonides on
palju jalakäijaid ja pargitud autosid, olge ettevaatlikud, eriti rattaga liikudes!
Rajal ei ole joogipunkte, kuid juua on võimalik hankida nii kauplustest kui muudest avalikest asutustest!

Pärast võistlust:
Pärast lõpetamist palume koheselt suunduda mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetavad enamik üsna samal ajal,
siis võivad tekkida mahalugemises järjekorrad. Igale lõpetajale on finišis spordijook ning soe supp.
Pesemine ja riietumine on A.Le Coq sport spordimaja riietusruumides 1 (mehed) ja 2 (naised).

Autasustamine
Autasustamine toimub võistluskeskuses kõikidele klassidele 15.30.
Toetajad
Rogaini üldvõitjale on Sportland koostöös The North Face'ga välja pannud
uued jooksutossud!
Lisaks on auhindu meie teistelt toredatelt koostööpartneritel:
Veski Mati, Peipsi Kurk, Tartu Seikluspark,
Honey Power, Coffee IN, Duncan.
Kohapeal võimalik soetada HoneyPoweri geele!

