Seiklushundi Otepää Rogain 2016, 17.september
Võistlusinfo
Võistluskeskus asub Otepää Spordihoones (Otepää Gümnaasiumi Spordihoone, Mäe 23).Info, registreerimine ja
stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses sekretariaadi lauas, mis asub spordihoone fuajees.

Parkimine toimub spordihoone parklas, selle täitumisel gümnaasiumi parklas ja ümbritsevatel tänavatel.
Palume mitte kinni parkida hoovide sissesõiduteid ja teisi sõidukeid!
Start ja finiš asuvad ühes kohas,spordihoone ees.

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
16:00 Sarja kokkuvõttev autasustamine
Riideid on võimalik vahetada Otepää spordihoone riietusruumides. Peale võistlust on seal võimalik pesta, kuid
palume võistlejatelt puhtuse hoidmist ja porised jalanõud enne majja sisenemist puhastada või ära võtta
välisukse ees!
Võistluskeskuses on võimalik kasutada riietusruumides olevaid tualette.
Võistluse ajal on avatud lastehoid, kus võistlejad saavad jätta oma mudilased professionaalse järelvalve alla
võistluse ajaks ning kus lastele on planeeritud lõbused tegevused!
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.
Meie soov on panna rõhku taaskasutusele, seega palume osalejatel võtta kodust kaasa enda haaknõelad
rinnanumbri kinnitamiseks! Haaknõelad on peale finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi! Kogume
ka vanu haaknõelu!
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 neid on rajal 40tk. Punktide väärtus on 25, väärtust näitab puntki
tunnuskoodi esimene number (näiteks 23=2 punkti ja 45=4 punkti).
Rajameistri Mari Kasevälja kommentaar:
Künklik maastik ja üllatavalt mitmekesine pinnavorm on moodustunud sajandite jooksul Otepää kõrgustik on
kõige markantsem näide jääajast. Muust Eestist oluliselt erinev maastikuprofiil ja arenev turismiinfrastruktuur on
loonud ülistava müüdi Otepääst kui miniatuursest Šveitsist Eestis. Seega on hea on tervitada kõiki seiklushimulisi
roigainijaid Otepääle, kus elavad olümpiavõitjad ja treenivad maailmakuulsad suusaässad.
Rogaini rada viib osalejaid tutvuma Otepää linna ja selle ümbruse metsade, põldudega. Raja planeerimisel on
lähtutud mõttest, et tegevust jaguks kõigile nii tippsportlastel, peredele kui jalgrattaga kihutamist nautivatele
seiklejatele. Otepää linn on võimalik läbi kiiresti nähes ära ajalooliselt tähtsamad paigad. Kas teadsid, et
kirjasõnas (Novgorodi kroonikates) on Otepääd mainitud juba 1116. aastal, mil siia oli rajatud karupea kujuline
linnus? Tegevust jagub ka dalai lama enda poolt õnnistatud Pühajärve kaldal, kust on võimalik kosutuseks täita
oma joogikott maagilise allikaveega J.
Unustada ei saa Otepää reljeefsust, seega rada on kindlasti harjumuspärasest rohkemate tõusumeetritega. Vaated
peaksid korvama aga iga minuti, mis on raisatud tõusu läbimisele. Kaardi keskosas on raskesti läbitavamaid
punkte, mis iseloomustavad hästi orienteerujatele Otepää ümbruse metsi ehk nn ’’rohelisi metsi’’ ja lõputut võsa.
Ära on eksinud punkt Kaitseliidu territooriumile, ärge ehamatage siltide peale ’’Stopp’’ või ’’Kaitseliidu
territoorium’’, selle võistluse raames on teil lubatud sinna minna. Punkti juurde jõudmiseks kasutage vaid seda
teed, mis sinna läheb ja teie võistlus ei lõppe enneaegselt J.
Kuna tegu on linna ning linnaümbrusega siis palume käituda eraomandite lähedal vastavalt reeglile, et nn
’’samblarohelised’’ õuealad on keelualad, et mitte sattuda kurja maaomaniku terriotooriumile.

Maastiku läbivad avaliku liiklusega teed. Palume olla väga ettevaatlikud maanteede ületamisel ja nendel
liiklemisel. Võimalusel kasutada alati kergliiklusteed!

Lisa:
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 vesi ning soe supp.
Pesemine ja riietumine on spordihoone riietusruumides.

Autasustamine
Autasustamine toimub võistluskeskuses kõikidele klassidele 15.30. Hooaja kokkuvõttev autasustamine
orienteeruvalt 16:00, peale viimase etapi autasustamist!

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, Rannu Seeme, Kolga Saun, Mayeri.
Kohapeal võimalik soetada HoneyPoweri geele!

