3. Seiklushundi Tartu Rogain
01. aprill, 2017

Võistlusinfo
Võistluskeskus asub Tamme staadionil (Tamme puiestee 1, Tartu). Info, registreerimine ja stardimaterjalide
väljastamine toimub võistluskeskuses sekretariaadi lauas, mis asub staadioni tribüünidel.

Parkimine toimub linnatänavatel(vaata skeemi). Palume järgida liikluseeskirju ning parkimise nõudeid.
Jälgige, et ei pargiks kinni mõnd väravat või hoovi! Palume mitte kinni parkida Tamme staadioni sissepääsu ja

stardiala lähiümbrust!
Start ja finiš asuvad samas kohas - staadionihoone ees oleval alleel.
Võistluspäeva ajakava:
10.30 Stardimaterjalide väljastamine
10.40 Rogaini õpe (rogaini lühitutvustus, leppemärgid, planeerimine jms)
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 Tartu Tamme staadionihoone riietusruumides. Peale võistlust on seal
võimalik pesta, kuid palume võistlejatelt puhtuse hoidmist ja seetõttu porised jalanõud enne majja
sisenemist puhastada või ära võtta välisukse ees!
Võistluskeskuses on võimalik kasutada riietusruumides olevaid tualette. Lisaks on olemas välitualetid.
Võistluse ajal on avatud lastehoid, kus osalejad saavad jätta võistluse ajaks oma mudilased
pedagoogikatudengi järelvalve alla!
Võistlusmaterjalid saab kätte siis, kui kõikide võistkonnaliikmete SI-d on sekretariaadis kontrollitud ja
nullitud (renditud SI-d saab kätte sekretariaadist koos võistlusmaterjalidega). Nullimata SI-pulkade korral
tulemus tühistatakse. Stardimaterjalide kotis sisalduvad võistlusnumbrid ja käepaelad SI-de
kinnitamiseks randmele. Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele
osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kaoks ära! Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle teipida.
Stardimaterjalide saamisel annavad võistlejad allkirja, et osalevad võistlusel omal vastutusel.
Stardimaterjalide väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt vaadata stardiprotokollist
võistkonna number!
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 osalejal vaja vähemalt 50 mälupesaga SI-kaarti. See
tähendab, et ei sobi SI-kaardid 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 palume teada anda
info@seiklushunt.ee. Võistluskaaslase muutumisel on võimalik registreerimiskeskkonnas osaleja andmed
ümber muuta, vajadusel saab seda teha ka kohapeal.

Kaardist:
Kaart on mõõtkavas 1:20 000 - 1 cm kaardil on 200m looduses, kõrgusjoonte vahe on 5m. Kaardi suurus on
A3 ja kaart on veekindel. Soovi korral saab kaardi pista kaardikilesse. Kaardikile saab iga võistkond koos
stardimaterjalidega (stardimaterjalid on kile sees). (Linna)maastiku kujutamiseks kasutatakse
orienteerumiskaardil lihtsustatud leppemärke ning ka detailsus on väiksem. Samas on kaart oluliselt täpsem kui
n-ö 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). Seda ikka selleks, 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 kokkurullitult maha asetatud. Rullil on kirjas võistkonnanumber. Igale
võistkonnale on lisaks üks kaart planeerimiseks. Peale kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima
stardialast eemale (autosse, tribüünidele 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 kokku 40tk. Punktide väärtused varieeruvad
kahest viieni, väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 23=2 punkti ja 45=4 punkti).
Rajameistri Arvi Antoni kommentaar:
3. Tartu Rogain on jätkanud meie traditsiooni ja oleme alaga liikunud Tartu linnas päripäeva. Kaardi
lõunaservas asub Soinaste ja Ülenurme algus ning põhjaservas ulatub kaart Märja ja Õssu taha välja.
Kaart jaotub maastiku ja linnaala vahel üsna võrdselt pooleks, kuid rohkem punkte asub siiski linnas.
Punktikohti valides sai lähtutud eelkõige kahest peamisest mõttest. Esiteks soovist pakkuda osalejatele
uusi ja huvitavaid kohti ning teiseks, et tekiks väga paljude valikuvariantidega rogain. Olen üsna kindel,
et mõlemad ideed said täidetud ning tuleval laupäeval peetav rogain pakub elamusi kõigile! Võrreldes
eelmiste aastatega oleme ala natukene väiksemaks tõmmanud. Seetõttu võib tänavu juhtuda, et esimest
korda võtavad parimad võistkonnad kõik punktid ära.
Rada kulgeb üle mitme suure tänava, seega palume erilist tähelepanu pöörata liikluseeskirjadele ja
ohutusele! Planeerimise lihtsustamiseks on kaardile märgitud mõned võistlusel enim kasutatavad
ülekäigurajad. Kuna tegemist on linnaga, siis tuleb arvestada, et kõikide kinnistute omanikega ei ole olnud

võimalik võistlust ja rada kooskõlastada. On täiesti võimalik, et mõnda isikut võivad võistlejad häirida –
palun olge viisakad ja öelge, et teete avalikus linnaruumis tervisesporti. Kõik, mis ei ole kaardil tähistatud
oliivrohelise õuealana või keeluala märgiga, on avalik ruum ja seal liikudes tuleb lähtuda üldistest
käitumisreeglitest. Suurte magistraaltänavate ületamiseks soovitame kasutada vaid ametlikke ülekäike.
Liiklus on avatud ja kiire - iga võistkond vastutab enda turvalisuse eest ise! Vales kohas ja foori keelava
tulega teedele astudes riskite eelkõige enda elu ja tervisega! Liiklusreeglite rikkumise või keelualade
läbimise pärast on korraldajal keeruline võistlejaid vastutusele võtta - parem on olla ise lugupidav teiste
võistlejate suhtes!

Lisa:
Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil
olevale telefoninumbrile.
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 joodavat on võimalik hankida nii kauplustest kui muudest avalikest
asutustest! Soovitatav on muidugi vesi endaga kaasa võtta - seda kas vöö ümber kinnitatavas pudelivöös,
seljakotis (camelbagis) või muul taolisel moel.
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 staadionihoone riietusruumides.

Autasustamine
Autasustamine toimub võistluskeskuses kõikidele klassidele
orienteeruvalt kell 15.30.

Toetajad
Rogaini võitjatele on Sportland koostöös Salomoniga välja
pannud uhked auhinnad!
Lisaks on auhindu meie teistelt toredatelt koostööpartneritel:
Salomon, Veski Mati, Peipsi Kurk, Tartu Seikluspark,
HoneyPower.
Kohapeal võimalik soetada HoneyPoweri geele!

