Seiklushundi Viljandi rogain
17.september, 2017

Võistlusinfo
Seiklushundi rogainide sarja 3.etapp Viljandi Rogaini võistluskeskus asub Viljandi Veetorni juures
(Raekoja plats).

Parkimine toimub linnatänavatel ning oleme välja toonud mõned suuremad läheduses asuvad
parklad(vaata skeemi). Palume järgida liikluseeskirju ning parkimise nõudeid. Jälgige, et ei
pargiks kinni mõnd väravat või hoovi! Start ja finiš asuvad samas kohas.
Võistluspäeva ajakava:
10.30 Stardimaterjalide väljastamine
11.10 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 põhiklassidele
15.30 Orienteeruvalt autasustamine
Riideid on võimalik vahetada Viljandi Spordihoone 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
välitualette.

on

võimalik

kasutada

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 ühtlasi selle,
et SI-pulk ei kaoks ära! Purunemise vältimiseks
on soovitatav käepael üle teipida (küsi teipi sekretariaadist).
Stardimaterjalide
väljastamise
kiirendamiseks
stardiprotokollist võistkonna number!

palume

eelnevalt

vaadata

Meie soov on panna rõhku taaskasutusele, seega palume osalejatel võtta kodust kaasa
enda haaknõelad rinnanumbri kinnitamiseks! Vajadusel saab ka korraldajate käest
haaknõelad. Haaknõelad on peale finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi.
Kogume 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 reedese päeva jooksul(15.09). Kõikidest
vigadest palume teada anda marili@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 10m.
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
kaart pole nii detailne. 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 kohalike 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 (nt autosse), 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 Joosep Tammemäe kommentaar:
Viljandi on orienteerumise mõistes olnud surmahinguses juba aastakümneid. Põlise
viljandlasena ei mäleta rajameister Joosep Tammemäe just ülearu palju orienteerumisega
seotud sündmusi 21. sajandi Viljandis. Sellest annab tunnistust ka värskete o-kaartide
vähesus Viljandimaal. Lauasahtlis lebav 1:5000 o-kaart Lossimägedest annab aga
tunnistust, et kunagi on ka Viljandis seda ala tublisti harrastatud, kuid seda aega rajameister
omal nahal ei ole kogenud. Kaardil on välitöödeks märgitud 1980 ning 1990. Hilisematest
meenub Xdream 2005.a. ning suusa-orienteerumise EMV 2011. Tänavune 2017. aasta
märgib aga Viljandi orienteerumise (loodetavasti) uut hingust, mil Viljandisse maandusid nii
päevakud, xdreami etapp, orienteerumise MM sprinditeade kui finaalina Seiklushundi rogain.
Olgu öeldud et suve Eestist eemal olles, ei ole rogaini kaart leidnud vähimatki mõjutust ei
orienteerumise MM-ist ega Xdremi etapist, kuna kumbagi kaarti ei ole rajameister veel
piilunud.
Raja planeerimisel olen seiklejana lähtunud soovist viia rogainijaid sinna, kuhu igapäevaselt
ei satu. Tee alla, puu otsa, vare sisse. Oru põhja ja mäe tippu, sohu ja metsa. Sellest ei
maksaks kindlasti liialt kohkuda ning karta, et sellest üks ellujäämisrogain kujuneda võiks.
Esindatud on ka tsiviliseeritumad vaated kaunile linnale ning kõik ekstreemsemad punktid on

edukalt läbinud inimkatsed, mille käigus ei vigastatud ühtegi osapoolt. Küll on kuivaks jääda
soovijatel soovitatav enne punkti tormamist oma trajektoor kaardiga kooskõlla viia, muidu
võib tõesti rajameistri lõksu langeda, kus rajameister pani punkti küll kuiva jalaga maha, kuid
uisapäisa tuisates võib end põlvini soost avastada. Kõigi punktide võtjatel kuivale jalale aga
loota ei maksa, kuna üks punktidest nõuab jalgupidi veidike vees solberdamist. Vesine punkt
on ühtlasi ka pime punkt, mis saab tähistatud valgusallikaga/valguspulgaga. Soovijad võivad
kotti panna väiksema pealambi, kuid punkt saab kindlasti olema leitav ka pealambita, lihtsalt
nõuab sel juhul veidike rohkem ettevaatlikkust. Kes soovivad enamuse rajast läbida kuiva
jalaga, võivad arvestada, et märg punkt asub võistluskeskusele võrdlemisi lähedal ning on
seeläbi planeeritav raja lõppu. Pime ja märg punkt on KP54.
Maastikul asub kolm kaardil tähistatud allikat, kus saab vajadusel veevarusid täiendada.
Neist mugavaim on kaardil kõige idapoolsem ning kõige kehvem läänepoolne, kus tuleks
kasuks pudeli või topsi omamine.
KP40 kaardi keskosas on avatud vaid kell 13:00 – 14:00. Kõiki punkte läbiv linnulennuline
teekond jääb 26 km piiresse...
Rogainiks valmistudes ei ole tarvis eeldada pikalt metsas seiklemist. Tegemist on
linnarogainiga, kõik metsikumad punktid saavad olema kui värskendavad kõrvalepõiked
sissetallutud või asfalteeritud radadelt. Head seiklemist!
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! Kaardile on märgitud kolm allika kohta! 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 Viljandi Spordihoones.

Autasustamine
Autasustamine toimub võistluskeskuses orienteeruvalt
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!







