AEG: Laupäev, 27. juuli, 2019
ASUKOHT: Võistluskeskus asub Vooremäe terviseradade parklas. Parkida on võimalik
terviseradade parklates.

AJAKAVA:
09.00 Võistluskeskuse avamine. Algab stardimaterjalide kätteandmine
10:00 Võistluste start 42.2+ km, 32km ja 16km radadele
10.15 Lastejooksud
11.00 Võistluse start 6km rajale

12:00 Orienteeruvalt 16 km ja 6 km autasustamine
13:30 Orienteeruvalt 32 km autasustamine
15.00 Orienteeruvalt 42.2 km autasustamine
18.00 Finiš suletakse

ENNE STARTI:
Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses sekretariaadist. Kiiremaks
väljastamiseks palume eelnevalt tutvuda stardiprotokolliga kodulehel või infostendil.
Ajavõtt toimub SI-pulgaga, mis tuleb kinnitada käepaela abil ümber randme. Käepael ja
SI-pulga saad stardimaterjalidega. Numbrina on kasutusel numbrivest ja seda tuleb
kanda pealmise kihina riietel.
Võistlejatel on võimalik jätta isiklikud asjad pakihoidu, mis asub sekretariaadis.
Stardiprotokolli link!
DISTANTS JA RADA:
1. TrailHunt (edaspidi TH) Vooremäe1000 põhidistants on 42.2+ km ja vertikaalset
tõusu kogu distantsi läbimisel ~ 1300 m. Võistlus toimub ~ 16 km ringil, mida
tuleb läbida 2,5 korda. Täpne ringi pikkus sõltub oludest metsas. Kõikidel
vähemalt ühe ringi läbinutel fikseeritakse aeg ja koht lõpuprotokollis.
2. Teine põhidistants on orienteeruvalt ~32 km ja vertikaalset tõusu kogu distantsi
läbimisel ~ 1000 m. Võistlus toimub ~ 16 km ringil, mida tuleb läbida 2 korda.
Täpne ringi pikkus sõltub oludest metsas. Kõikidel vähemalt ühe ringi läbinutel
fikseeritakse aeg ja koht lõpuprotokollis.
3. Kolmas distants on ~16 km, mida joostakse ühel ringil. Sellel distantsil toimub ka
matk.
4. Neljas distants on ~6 km, mida joostakse põhidistantsi ringil, kuid lõikab ühest
kohast 10 km pikkuse pauna välja. 5. Tasuta lastejooksud toimuvad kolmes
vanusegrupis Kuni 6aastased 400m rada, 6-10aastased 800m rada ja
10-14aastased 1.3 km rada
Rada läbib osaliselt Vooremäe tähistatud terviseradu, suurt osa nõlvadel looklevaid
metsaradu (osaliselt nn. suusatajate imitatsioonirajad), metsateid ning ka teisi
väiksemaid radu. Rada on kohati järsk ja tehniline. Tõusudel ja laskumistel tuleb olla
ettevaatlik, kuna mitmed rajalõigud on kaetud juurikatega. Soovitame kanda häid
maastikujalanõusid (hea mustri ja nakkuvusega). Tegemist ei ole linnajooksuga ja

korraldaja annab endast kõik, et muuta rajamärgistus kõikidele osavõtjatele üheselt ja
hästi märgatavaks.
Rada on märgistatud lintide ja nooltega.
Rajateenindus:
Rajal on üks mehitatud toitlustuspunkt (mida läbitakse 16km pikkusel ringil 4 korda), kus
pakutakse juua ning kerget näksimist(rosinad, kummikommid, hapukurk, vorst, leib,
sool, banaan) jõuvarude taastamiseks. Lisaks on raja kaugeimas otsas üks
iseteeninduslik joogivee punkt!
AJAVÕTT:
Ajavõtt toimub puutevaba SPORTIdent (SI AIR) süsteemiga. SI AIR kiibi saab
korraldajatelt koos stardimaterjalidega ning see tuleb kinnitada randmele, kasutades
korraldajate poolt antud kinnitust. Kiip peab olema randmel kogu võistluse vältel. Rajal
on 1-2 kontrollpunkti (tähistatud valge-oranži orienteerumistähisega), kus kiip
registreerib võistleja läbimise. Korrektse märke korral annab kiip sellest märku valgusja helisignaaliga. Kontrollpunktist korrektse märke saamiseks tuleb ette märgitud
koridoris mööduda ajavõtu jaamast maksimaalselt 15cm kauguselt.

Seoses erakordselt palavate ilmadega(ning raske raja tõttu) soovitame võtta
tavalisest mõõdukam tempo, juua ja süüa regulaarselt ning võtta rajale kaasa ka
enda vesi!
TOITLUSTAMINE FINISHIS:
Toitlustamine toimub võistluskeskuses. Kõiki osalejaid ootab peale finishit supp ja
Värska originaali vesi. Riietusruumid ning pesemisvõimalus puuduvad! Läheduses asu
AUTASUSTAMINE:
Korraldajad autasustavad iga võistlusklassi (v.a matk) kolme paremat, kuid jätavad
endale õiguse
vähendada autasustavate arvu, kui võistlusklassis pole piisavalt osavõtjaid. 6km
distantsil autasustatakse vaid parimat meest ja naist.
Seiklushunt tänab toetajaid ja koostööpartnereid:

