3. Tartu ÖÖRogain, 16. Juuni 2018

Võistlusinfo
Võistluskeskus asub Vanemuise pargis. Info, registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine toimub
võistluskeskuses sekretariaadi telgis.

Parkimine linna tänavatel. Palume järgida liikluseeskirju ning parkimise nõudeid. Jälgige, et ei pargiks kinni
väravaid ega hoovi sissesõiduteid!

Võistluspäeva ajakava:
19.30 Stardimaterjalide väljastamine
20.10 Rogaini õpe (rogaini lühitutvustus, leppemärgid, planeerimine jms)
20.30 Võistluskaartide kättesaamine põhiklassides
21.00 Start põhiklassides
21.15 Klass RATAS ja PERE võistluskaartide kättesaamine
21.30 Start klassidele RATAS ja PERE
23.30 Klass RATAS ja PERE kontrollajalõpp
00.00 Kontrollaja lõpp ülejäänud klassidele
00.10 Klaasside PERE ja RATAS autasustamine
00.30 Põhiklasside autasustamine

Riideid on võimalik vahetada Tartu Mart Reiniku koolis. Pärast võistlust on seal võimalik ka
pesta. Palume võistlejatelt puhtuse hoidmist, mistõttu palume porised jalanõud enne majja
sisenemist puhastada või ära võtta välisukse ees!
Võistluskeskuses on võimalik kasutada välitualette.
Võistlusel seekord lastehoidu ei ole!
Võistlusmaterjalid saab kätte siis, kui kõikide võistkonnaliikmete SI-d on sekretariaadis
kontrollitud ja nullitud (renditud SI-d saab kätte sekretariaadist koos võistlusmaterjalidega). Ka
renditud SI-d palume üle nullida ning kontrollida! Nullimata SI-pulkade korral tulemus
tühistatakse.
Stardimaterjalide kotis sisalduvad võistlusnumbrid ja käepaelad SI (ajavõtu) pulkade
kinnitamiseks randmele. Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele
osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kao ära! Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle
teipida. Stardimaterjalide saamisel annavad võistlejad allkirja, et osalevad võistlusel omal
vastutusel!
Stardimaterjalide väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt stardiprotokollist järgi
vaadata oma võistkonna number!
Rõhudes taaskasutusele, palume osalejatel võtta kaasa enda haaknõelad rinnanumbri
kinnitamiseks! Haaknõelad on pärast finišit võimalik jätta ajavõtu laual olevasse karpi. Kui
haaknõelad ununevad, siis palun küsige sekretariaadist.
Kuna kõikidel radadel on 40 kontrollpunkti (KP), siis on vajalik vähemalt 50 mälupesaga
SI-kaart. See tähendab, et ei sobi SI-kaardid numbritega 1 – 499 999 ja 2 000 000 – 2 999 999.
Mahutavusega seotud proteste ei rahuldata.

Kontrollaja ületamisel arvestatakse trahvipunkte vastavalt hiljaks jäädud minutitega (1 minut =
-1 punkt), hilinemisel üle 15 minuti tulemust ei arvestata.
Stardiprotokoll avaldatakse võistluse kodulehel. Kõikidest vigadest palume teada anda
marili@seiklushunt.ee. Võistluskaaslase vahetumisel on võimalik osaleja andmeid muuta
registreerimiskeskkonnas. Vajadusel saab seda teha ka kohapeal.
Kaardist:
Kaart on mõõtkavas 1:15 000 - 1 cm kaardil on 150m 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 vähem detaile. 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.
Ülekäikude näited kaardil:

Rajameister Markus Puusepa kommentaar:
Optimaalne linnulennuline teekond, võttes arvesse ka erinevaid ületamatuid takistusi nagu jõgi,
raudtee või Tartu ringtee, on umbes 27 kilomeetrit. Välejalgade hoogu võivad täisskoori saavutamisel
pidurdada ehk vaid kehv planeering, tupiktänavatesse kinnijooksmised või mõne mahlasema
võsapunktiga tehtud vead.
Planeeringul ja selle elluviimisel tuleb kindlasti tähelepanu pöörata mainitud jõele, raudteedele või
ringteele, millest saab üle vaid teatud kaardil märgitud kohtadest. Kui jõe puhul on sillad loogiliseks
valikuks, siis raudteede ja ringtee puhul on küsimus osalejate ohutuses - jälgige kaardi märgistust ja
olge tähelepanelikud! Loomulikult nõuab tähelepanelikkust ka liikumine linnatänavatel.
Stardikorraldus
Vastavalt kaartide kättesaamise ajale (põhiklassid 20.30, PERE ja Kurmo Rattaäri 21.15), saavad
võistkonnad kaardid kätte stardialast. Kaardid on kokkurullitult maha asetatud. Rullil on kirjas
võistkonnanumber. Igale võistkonnale on planeerimiseks üks lisakaart. Pärast 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 21.00, PERE ja Kurmo
Rattaäri 21.30).
Rada
Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid, mida on rajal kokku 40tk. Punktide väärtused
varieeruvad kahest viieni. Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 23=2
punkti ja 45=4 punkti).
Lisa:
Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada
kaardil olevale telefoninumbrile.
Kõik võistlejad võtavad 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 lõpetab enamik
osalejaid üsna samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist!
Igale lõpetajale on finišis vesi ning soe supp. Pesemine ja riietumine toimub Mart Reiniku koolis.
Kaubandus:
Võistluskeskusest on võimalik soetada Seiklushundi temaatikaga meeneid ning HoneyPoweri
geele ja uut batooni!
Autasustamine
Autasustamine toimub võistluskeskuses. Pere ja Kurmo Rattaäri klassidele orienteeruvalt 23:50.
Põhiklassidele 00:30.
Toetajad
Rogaini üldvõitjaid premeerib Sportland Salomoni auhindadega.
Ratta klassi võitjaid premeerib Kurmo Rattaäri.
Lisaks on auhindu meie teistelt toredatelt koostööpartneritel:
Veski Mati, Peipsi Kurk, Tartu Seikluspark, HoneyPower.
Kohapeal võimalik soetada HoneyPoweri geele!

