5. Tartu Rogain, 30. märts 2019

Võistlusinfo
Võistluskeskus asub A. Le Coq spordihoone
juures (Aadress: Ihaste tee 7, Tartu.)
Info, registreerimine ja stardimaterjalide
väljastamine
toimub
võistluskeskuses
sekretariaadi telgis. Parkida on võimalik
A.Le Coq spordihoone parklasse (vaata
skeemi)
Võistluspäeva ajakava
09.00 Stardimaterjalide väljastamine
10.00
Võistluskaartide
kättesaamine
kõikidele klassidele
10.10 Infotund rogaini kohta (rogaini
lühitutvustus, leppemärgid, planeerimine
jms)
11.00 Start 6 tunni ja 4 tunni kontrollajaga
rajale
12.00 Start 2 tunni kontrollajaga rajale
14.00 Kontrollaja lõpp 2 tunni kontrollajaga rajale
14.30 Orienteeruvalt 2 tunni võistlusklasside autasutamine
15.00 Kontrollaja lõpp 4 tunni kontrollajaga rajale
15.30 Orienteeruvalt 4 tunni võistlusklasside autasustamine
17.00 Kontrollaja lõpp 6 tunni kontrollajaga rajale
17.30 Orienteeruvalt 6 tunni võistlusklasside autasustamine

Võistluse ajal on avatud lastehoid siseruumides, kuhu osalejad saavad oma mudilased jätta
pedagoogikatudengi järelvalve alla!
Pesemine ja riietumine
Riideid on võimalik vahetada A.Le Coq spordihoone riietusruumides. Administraator suunab
mehed ja naised õigesse kohta! Peale võistlust on seal võimalik ka pesta. Palume võistlejatelt
puhtuse hoidmist, mistõttu palume porised jalanõud enne majja sisenemist puhastada või ära
võtta välisukse ees, naastudega jalanõudega sisenemine keelatud!
Võistluskeskuses on võimalik kasutada välitualette ning riietusruumides olevaid tualette.
Stardimaterjalid
Võistlusmaterjalid koos renditud SI-dega saab kätte sekretariaadist. Kõik SI-pulgad, sh ka
renditud SI-d, palume nullida ning kontrollida stardialasse sisenemisel! Nullimata SI-pulkade
korral tulemus tühistatakse.
Stardimaterjalide kotis on võistlusnumbrid ja käepaelad SI-de 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
väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt stardiprotokollist järgi vaadata oma
võistkonna number! Stardiprotokoll ilmub internetti hiljemalt kolmapäeva hommikuks!
Rõhudes taaskasutusele, palume osalejatel võtta kaasa enda haaknõelad rinnanumbri
kinnitamiseks! Haaknõelad on peale finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi, kuna
kogume neid! Kui haaknõelad ununevad, siis palun küsige sekretariaadist.
Kuna kõikidel radadel on 50 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.
Stardiprotokoll avaldatakse võistluse kodulehel kolmapäeval. Kõikidest vigadest palume teada
anda katre@seiklushunt.ee. Võistluskaaslase vahetumisel on võimalik osaleja andmeid muuta
registreerimiskeskkonnas. Vajadusel saab seda teha ka kohapeal.
Stardiprotokolli uuendatakse järgmine kord reede õhtul! - STARDIPROTOKOLL!
Kaardist
1:20 000 (1 cm kaardil on 200 m looduses), samakõrgusjoonte vahe 5 meetrit. Kaardilehe suurus:
32cm x 65cm. Kaardi autorid - Markus Puusepp, 2015-2019, Sven Oras 2017. Alusmaterjalid:
Maa-amet ja Tartu linn.
Kaart on trükitud veekindlale paberile. Soovi korral saab kaardi pista kaardikilesse, mis on A3
suuruses, kuid siis tuleb kaarti voltida. 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.
Maastikukirjeldus
Rogaini ala on kokku 60 km2-l ning hõlmab suurt osa Tartu linnast ja haarab juurde ka osa Tartu
vallast. ~ ⅔ maastikust on linn ja asustatud piirkonnad nendevaheliste rohealadega ning
ülejäänud rogainimaastiku moodustavad linnaäärsed põllud, jõelamm ning endine Raadi
sõjaväelennuvälja territoorium. Jalge all võib tunda nii asfalt- kruusa- kui pinnasteid ning
taimestikku murust kuni kõrkjateni. Suuremat punktiarvu koguvad osalejad võivad kindlasti
arvestada märgade ja mudaste jalgade ning mõningase võsas ragistamisega.
Elamuslikult ja esteetiliselt on piirkonnad eriilmelised, näidates piirkonna ilu ja valu läbi aegade.
Mõned numbrilised faktid maastiku kohta:
○ Kaardistatud ala suurus 60 km2.
○ Kõrgeim punkt: ca 80 m ümp (Riia ja Ringtee tn ristmik ning tehisküngas Raadil)
○ Madalaim punkt: ca 30 m ümp (Ihaste luhal)
○ Hoonete arv: 23 600
○ Kraavide kogupikkus: 190 km
○ Järvesid: 1 (Raadi järv)
○ Sildu üle Emajõe: 7 tk
○ Lennurada: 2,1 km
Rajainfo
Maastikul paikneb 50 kontrollpunkti, mille väärtused on 2 kuni 6, mis tulenevad KP-numbrite
kümnelisest osast.
Kontrollpunktid paiknevad mitmekesisel maastikul linnatänavatest kuni võsani, üks KP paikneb
ka hoones sees ning teine mõned meetrid maa all punkri suudmes (NB! Tutvu kindlasti
legendiga), kuid lisavalgustust ei ole tarvis. KP-d on kinnitatud trossi ja lukuga kaardil ja
legendis näidatud objektile või selle vahetusse lähedusse.
Lühim linnulennuline tee kõikide KP-de vahel on ca 52 km (arvestades sildasid üle Emajõe
ning Anne kanalit).
NB! Punkt 59 on avatud kuni kella 15.00-ni!
Ohud maastikul

● Liiklus - liiklusseaduse järgimine on kogu võistluse käigus kohustuslik, sh tänavate
ületamine ülekäiguradade kaudu. Suurematel tänavatel on ülekäigukohad välja toodud
ning ülejäänud osa tänavast märgitud keelualana (vt näidist). Piki tänavaid liikumine on
lubatud.

● Okastraat Raadi sõjaväelennuvälja piirkonnas - aiad on osaliselt kaardistatud, kuid
looduses kohati kaugemalt raskesti märgatavad. Leidub ka muud militaarse ja moodsama
päritoluga prügi.
Keelualad ja keelatud objektid
● Samblarohelisega märgitud hoovid, õuealad, aiamaad jm sisenemiskeeluga piirkonnad.
Lisaks kõik muud kaardil tähistamata peenramaad, õuealad vm objektid, millesse
sisenemine või mille rikkumine pole ei moraalne ega seaduslik.
● Violetse püstviirutusega tähistatud alad, sh suuremad tänavad ja põllud. Maastikul antud
keelualasid tähistatud ei ole.
● Kõrged aiad, müürid vms takistused, mille ületamine võib olla potentsiaalselt tervist
kahjustav või rikkuda omaniku huve.
● Kõikide musta kaldajoonega tähistatud veekogude ületamine, isegi, kui nendel leidub
veel jääd.
Stardikorraldus
Kõik võistkonnad saavad kaardid kätte stardialast kell 10:00. Kaardid on kokkurullitult maha
asetatud. Rullil on kirjas võistkonnanumber. Igale võistkonnale on planeerimiseks üks lisakaart.
Peale kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale (autosse,
siseruumidesse 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.
Punktiarvestus
Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid, mida on rajal kokku 50. Punktide väärtused

varieeruvad kahest kuueni. Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 23=2
punkti ja 65=6 punkti). Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut
hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui
30 minuti võrra tulemust ei arvestata.
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 saab 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 kohe suunduda mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid
samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist! Igale
lõpetajale on finišis Värska Originaali vesi ning soe supp ja tee. Pesemine ja riietumine on
spordimaja riietusruumides.
Kaubandus
Võistluskeskusest saab soetada Seiklushundi mütse, buffe ja peapaelu ja Seiklushundi ürituste
kinkekaarte. Lisaks on võimalik osta ka HoneyPower geele. Veski Külalistemaja on väljas
müügipunktiga - võimalik on osta kohvi ning suupisteid!
Autasustamine
Autasustamine toimub võistluskeskuses vastavalt ajakavale, orienteeruvalt 30 min pärast vastava
kontrollaja lõppu.
Toetajad
Rogaini 6h üldvõitjaid premeerib Spordipood Duncan.ee Icebug rogainijalatsitega. R
 attaklassi
võitjaid premeerib Kurmo Rattaäri. Lisaks on auhindu meie teistelt toredatelt
koostööpartneritelt: Veski Mati, Peipsi Kurk, HoneyPower, Värska Originaal.

