
ROGAINISARI “ILVESTE JAHT”
I OSAVÕISTLUSE LISAINFO

6. november 2021
Kirikuküla, Päidlapalu, Paluveski

ENNE STARTI ja START

Parkimine toimub asfalttee ääres.
PALUN OLGE ÄÄRMISELT ETTEVAATLIKUD NII AUTO JA VÕISTLUSKESKUSE
VAHEL LIIKUDES KUI HILJEM ROGAINI AJAL!!!

Rogaini võistluskeskus ja tähistuse asukohad:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PatOH95_gnqh0Cc60KQaUjiharjs5
ryp&usp=sharing

NB! Kindlasti on vaja enne starti minekut tulla läbi rogaini sekretariaadist ja
näidata enda Covid-19 immuniseerimise tõendit!
Kui sa oled selle saatnud eelnevalt korraldajatele: toend@okilves.ee , siis on kõik
hästi, tõendit uuesti kohapeal näitama ei pea.

Start asub võistluskeskuses.
Stardi tunned ära Science in Sport ja Pagarini lippude järgi.

Kaardid antakse osalejatele liikumistrajektoori planeerimiseks kell 10.50,
START on kell 11!

KAART ja MAASTIK

Kaardi mõõtkava: 1:15 000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m.

Kaart ja maastik koosnevad kolmest alast:
1) kaardi lääneosas on suures osas imeilus Kaiu männik, mida vürtsitavad mõned
tihedamad ja soised alad maanteest põhja pool. Kaart on täpne o-kaart.
2) Kaiu ja Sõõru vahele jääb ala, mille kohta võib öelda: ei kellegi maa. Piirkond on lauge,
mõned sihid ja teed. Iseloomulikuks tunnuseks on uued ja vanad raiesmikud.
Antud ala on kaardistatud suures osas ainult arvuti abil ehk kaart pole nii detailne kui kõrval
olevad Kaiu ja Sõõru osad.
3) võistluskaardi idaosas on Sõõru maastik, kus metsa läbitavus varieerub, kuid ka seal on
valdavalt männimets, mille vahele jäävad tihedama taimestikuga väikesed alad. Loomulikult
on praegusel ajal nähtavus väga hea, va kuuskede vahel.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PatOH95_gnqh0Cc60KQaUjiharjs5ryp&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PatOH95_gnqh0Cc60KQaUjiharjs5ryp&usp=sharing
mailto:toend@okilves.ee


Varasemad kaardid: Kaiu 2017042 , Sõõru 2016038.

Kaardi suurus A3, kaardi ümber on kaardikile. Eraldi kaarti planeerimiseks ei ole.

Rajabrigaadi soovitused:
Kaiu-Sõõru maastik on suures osas imeline männimets, kus saab soovi korral ka metsas
otse üpris kiiresti liikuda. Männimets vaheldub mõnes piirkonnas halvemini läbitavate
osadega, mis on kajastatud ka kaardil.
Sood on praegusele aastaajale kohaselt märjad.
Soovitamegi liikumistrajektoori planeerimisel võtta arvesse kaardil kujutatut ning ilma ehk
kas ja mis hetkel on mõtet jalad märjaks teha?

Kuna läbitavus on hea, siis tihtipeale on vaja otsustada, kas minna ringiga mööda teeradu
või otse läbi metsa. Tõde selgub nii mõneski olukorras alles tagantjärele :)

Üldiselt on tegemist ikkagi oluliselt kiirema maastikuga kui Kirikuküla-Päidlapalu rogainil ja
tõenäoliselt jõuavad mõned tiimid läbida ka kõik kontrollpunktid.

Kõikide KP-de läbimise enam-vähem optimaalne trajektoor on ca 24 km.

LIIKUMISTRAJEKTOORI PLANEERIMINE

Võistluse eesmärgiks on koguda maastikule paigutatud kontrollpunkte. Tegemist on
valikorienteerumisega, seega kontrollpunktide läbimise järjekord ning arv pole oluline.
Maastikul on kokku 30 kontrollpunkti (KP). KP väärtus varieerub 3-6 punkti vahel, vastavalt
punktikoha kaugusest/keerukusest. Samuti vastab see KP tunnusnumbri kümnelisele
kohale. Eesmärgiks on koguda võimalikult palju punkte.

Rajal olles võib kasutada vaid korraldajate poolt antud kaarti ning abivahendina ainult
magnetkompassi ja kella. Telefoni ei tohi kasutada orienteerumise abivahendina!
! Kui näed metsas ilvest, siis võiksid temaga ka pilti teha. Sotsiaalmeediassse ülesse
laadimisel võid kasutada #ilvestejaht

KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi ning igas läbitud punktis peavad
kõik võistkonna liikmed SI-kaardiga märke tegema. Kasutusel on ka SI-AIR süsteem.
SI-jaama rikke või selle kahtluse korral on vaja teha KP-s asuva kompostriga märge
võistluskaardi servale.

Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab kogu võistkond
pöörduma tagasi võistluskeskusse ja nad loetakse finišeerinuks.

Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist — 1
punkt, iga täisminuti ületamisest lahutatakse iga minuti kohta 1 punkt.
Kontrollaja ületamisel enam kui 30 min tulemust ei arvestata.

OSAVÕTUTASU JA REGISTREERIMINE

https://orienteerumine.ee/kaart/?eolcode=2017042
https://orienteerumine.ee/kaart/?eolcode=2016038


NB! Kohapeal saab registreerida 10 võistkonda!
Kes enne kohale jõuab, see ka osalema saab :)

KOROONAKONTROLL

Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud meetmetele nakkusohutuse
tagamiseks saavad võistlusel osaleda üksnes:
— vaktsineerimiskuuri läbinud või
— COVID-19 haiguse läbi põdenud.
Piirangud ei kehti 12-aastastele ja noorematele. Ainult negatiivse
testitulemusega starti ei pääse!

Soovi korral võite saata oma tõendi ka eelnevalt e-mailile: toend@okilves.ee
Respiratoorsete haigustunnuste ilmnemisel palun püsi kodus!

PARIMATE SELGITAMINE

Parimad igas vanuseklassis määratakse suurima kogutud punktisumma järgi, milles
on (vajadusel) lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem
lõpetanud võistkond. Võistkonna finiši aega arvestatakse viimase võistkonnaliikme
SI-märke aja järgi finiši jaamas.

MUU INFO

➔ Finišis ootab lõpetajaid soe jook, suupisted ning kringel.

TOETAJAD
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