SH Sügisrogain, 23. september 2018

Võistlusinfo
Võistluskeskus asub RMK Pähni külastuskeskuse juures. Info, registreerimine ja stardimaterjalide
väljastamine toimub võistluskeskuses sekretariaadi telgis.

Parkida saab võistluskeskuse kõrval asuvale põllule. Vaata skeemi!

Võistluspäeva ajakava:
10.30 Stardimaterjalide väljastamine
11.10 Rogaini lühiõpe - leppemärgid, planeerimine, näpunäited
11.30 Võistluskaardid kätte põhiklassides
12.00 Start põhiklassides
12.15 Klasside Kurmo Rattaäri ja PERE võistluskaardid kätte
12.30 Start klassidele Kurmo Rattaäri ja PERE
14.30 Klasside Kurmo Rattaäri ja PERE kontrollaja lõpp
~14:50 Klassid Kurmo Rattaäri autasutamine ja PERE klassi loosimine
15.00 Kontrollaja lõpp põhiklassidele
~15.30 Autasustamine
Võistluskeskuses on võimalik kasutada välitualette. Vaate skeemi!
Lastehoid asub RMK Pähni külastuskeskuses. Lapsed saava läbida ka nööriraja!
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
katre@seiklushunt.ee. Võistluskaaslase vahetumisel on võimalik osaleja andmeid muuta
registreerimiskeskkonnas. 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 470x320mm(suurem kui A3) ja kaart on veekindel. Soovi korral saab kaardi pista
kaardikilesse. Kaardikile saab iga võistkond koos stardimaterjalidega (stardimaterjalid on kile sees).
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.
Rajameister Taavi Tatsi kommentaar:
Vahelduseks linnaorienteerumise asemel ootab osalejaid suur metsamassiiv, kus kortermajade asemel
leidub pigem mägralinnakuid (kontrollpunktide vahetus läheduses vähemasti kolm) ning endisaegsete
metsatalude vaevumärgatavaid asemeid. Linnaosade asemel on veel märgatavad mõisaaegsed
metsakvartalid, mida eraldavad sihid hakkavad osaliselt juba kaduma ja kinni kasvama. Oleme
püüdnud küll sihtide läbitavust nii palju kaardil kajastada, kui suutsime, kuid sõltuvalt liikumistee
valikust võib ette tulla kohti, kus siht on halvemini märgatav ja läbitav kui kaardi põhjal võiks arvata.
Rattaga liikujail tuleb arvestada, et väiksematel teedel ja radadel esineb siin-sealt erineva suurusega
mahalangenud puid.
Maastik on valdavalt metsane ja ka tasane, kui välja arvata järsunõlvaline org maastiku loodeosas
ning mõningad reljeefivormid maastiku kaguosas. Pähni laantes on lisaks kaardile kantud soodele ka
„ajutiselt liigniisket“ metsamaad, mis tänu kuivale suvele väga märjad ei tohiks olla, kuid pole
läbimiseks just kõige meeldivamate killast.
Siinseid metsi on aastasadu majandatud ning see kajastub ka maastikupildis erivanuseliste puistute
näol. Kergema läbitavuse ja nähtavusega raiesmikud on kaardil kollase ning juba tihedamaks
kasvanud noorendikud rohelise rastriga. Ometi ei tähenda see, et põlismetsa ilmelist laant siitkandist
ei leia. Pigem vastupidi: võistluskeskusest loode, põhja ja ida suunda jääb Pähni looduskaitseala, mis
rajati 2006. aastal laanemetsade ja metsise kaitseks. Kaitsealal värskeid majandustegevuse jälgi ei ole,
küll aga võib kohati esineda rohkesti lamapuitu – näiteks Koiva torm jättis 2016. aasta juulis Pähni
oja ümbrusse mitmel pool ka tuulemurdu.
Rada planeerides püüdis rajameister arvestada sellega, et nii mõnigi Seiklushundi rogainisarjast
osavõtja on harjunud pigem linnamaastikuga ning planeeris 8 kontrollpunkti „käsipuude“ ehk
tähistatud õpperadade ja RMK matkatee äärde. „Käsipuid“ peaks joonorientiiride näol olema igale
maitsele piisavalt ka mitmete teiste kontrollpunktide juurde jõudmiseks.

Ligi kolmandikul kontrollpunktidest on rääkida oma lugu Eestimaa lähemast ja kaugemast
minevikust. Eesti juubeliaasta kajastub otse loomulikult ka nende punktiväärtuses! Rajameister ootab
huviga tagasisidet, kas see tegi rogainijale raja taktikalise planeerimise lihtsamaks või keerulisemaks!
Legendil on pärandkultuurilise väärtusega objektid eraldi esile toodud ning nende seas leiduvad:
·

Kaks metsavennapunkrit

·

Kaks ristipuud, milles asuvad kaugesse minevikku ulatuva tava kohaselt esivanemate hinged

·

Kaks omaaegset metsavahikohta (metsavahi amet hääbus lõplikult 1998.a. reformiga)

·

1 põlistee, mida mööda Vana-Roosa mõisa orjad Lüütsepa külast teol käisid

·

„Surnust üles tõusnud“ jutlustaja Taeva-Jaani 250 aastat vana ait

·

Mõisaaegne ristiga piirikivi

·

Söemiiliaugud, kus sada ja rohkem aastat tagasi sütt põletati

·

·

Tõrvandu metsavahi tütre sünni puhul istutatud elupuu (sealsamas lähedal asusid Nõukogude
aja lõpus hoopis sõjarakettide salajased stardiplatvormid)
Metsa kõlakojad ehk maailmakuulus kunstiteos „Ruup“, mis rajati 2015. aasta sügisel.

Kellele see kõik iseäranis põnev tundub, võiks lisaks kontrollpunktide ajaloolise sügavuse
tunnetamisele rajal varuda aega Pähni külastuskeskuse ekspositsiooniga tutvumiseks!
Võistluskeskuseks oleva küla nimi Pähni võib viidata omaaegsele pärnade rohkusele, sest ’pähn’
tähistab kohalikus võru keeles suurt metsas kasvavat pärna. Metsapärnasid leiab võistlusala läbiva
Pähni oja kaldalt päris mitmest kohast, nii et oja on oma nime vääriline (mainitud juba 1419.a.).
Loomadest-lindudest on siin end lisaks mägrale kenasti sisse seadnud põdrad ja hirved ning aasta lind
2018 metsis, kelle Pähni looduskaitsealale moodustatud püsielupaik asub KP 29 ja 47 vahel.
Välitööde ja raja planeerimise käigus tundus, et neid uhkeid metsakanu jagub pea kõikidesse kaardile
jäävatesse siirdesoometsadesse ja looduskaitselisi piire nad ise eriti rangelt ei jälgi.
KP 52 ida suunas on sel nädalal toimumas raietööd, mille tulemusi püüdsime juba ennetavalt
kajastada ka kaardil. Võistluse ajal metsatöid ei teostata. Igaks juhuks peaks valmis olema, et esineb
väga värskeid lanke, mida kaart täpselt ei kajasta.
Kontrollpunktist 58 kagu suunas leidub okastraati, mis on ka kaardile kantud, kuid sealses ümbruses
liikujail tuleks olla ettevaatlik

Taktika planeerimisel võiks arvestada sellega, et maastik kiiremate killast ei ole ning linnulennul on
kõiki punkte läbiv joon 30-31km pikkune.

Stardikorraldus
Vastavalt kaartide kättesaamise ajale (põhiklassid 11.30, PERE ja Kurmo Rattaäri 12.15), 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 12.00, PERE ja Kurmo
Rattaäri 12.30).
Rada
Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid, mida on rajal kokku 40. 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.
Rajal ei ole joogipunkte. Soovitatav on 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 RMK Pähni külastuskeskuse lähistel. Välidušš sooja veega on
meestele ja naistele. Vahetus läheduses on saun (eraldi meeste ja naiste sauna ei ole, saunas
palume kasutada ujumisriideid).
Kaubandus:
Võistluskeskusest on võimalik soetada HoneyPoweri geele ja uut batooni soodushinnaga!
Autasustamine
Autasustamine toimub võistluskeskuses Pere ja Kurmo Rattaäri klassidele orienteeruvalt 14.50,
põhiklassidele 15.30.

Toetajad:
Rogaini võitjaid premeerib Sportland Salomoni auhindadega
ja RMK tasuta puhkemaja kasutamisega. Ratta klassi võitjaid
premeerib Kurmo Rattaäri.
Lisaks on auhindu meie teistelt toredatelt koostööpartneritel:
Veski Mati, Peipsi Kurk, RMK, HoneyPower, Eesti
maheproteiiniühistu ja Metsavenna talu.

