
ROGAINISARI “ILVESTE JAHT”
I OSAVÕISTLUS

6. november 2021
Kirikuküla, Päidlapalu, Paluveski

VÕISTLUSKESKUS

Asukoht: Kirikuküla, Päidlapalu, Paluveski

Keskuse asukoht: Nuustaku Rantšo

Keskuse asukoht, parkimine:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1H7PTvRwFw0VG1QCKTaR-EHVys
COyhDiq&usp=sharing

AJAKAVA

10.00 Võistluskeskus avatud
10.50 Kaartide kättejagamine, raja planeerimine
11.00 Start
14.00 Kontrollaeg (3h)
14.20 Autasustamine

VANUSEKLASSID

MM mehed
NN naised
JJ juuniorid (sündinud vahemikus 2003-2007; vanus 14-18)
SEGA segatiim (M ja N, vanus 19+)
VET veteranid (vanus 60+)

Võistlus toimub 2-3 liikmelistes võistkondades.
Rajale võivad minna ka nooremad, kui noorte vanuseklassis osalejad, kuid seda AINULT
koos samas võistkonnas oma vanema või vanavanemaga!

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1H7PTvRwFw0VG1QCKTaR-EHVysCOyhDiq&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1H7PTvRwFw0VG1QCKTaR-EHVysCOyhDiq&usp=sharing


KAART

Kaardi mõõtkava: 1:15 000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m.
Kaart hõlmab nii Kirikuküla, Päidlapalu kui ka Paluveski piirkondasid.

Varasemad kaardid: Kirikuküla 2015002, Päidlapalu 2020013, Paluveski 2013083.

Kaardi suurus A3, kaardi ümber on kaardikile. Eraldi kaarti planeerimiseks ei ole. Kaardid
jaotatakse kätte stardipaigas alates kell .

VÕISTLUSKORRALDUS

Võistluse start asub Kirikuküla metsa ja Nuustaku rantšo vahel. Vajadusel on võimalik jätta
riideid starti ning need transporditakse tagasi finišisse. Kaardid jagatakse kätte kell 10.50
ning start antakse kell 11.

Osalejad saavad enda võistkonna rinnanumbrid võistluskeskusest Nuustaku
Rantšost!

Võistluse eesmärgiks on koguda maastikule paigutatud kontrollpunkte. Tegemist on
valikorienteerumisega, seega kontrollpunktide läbimise järjekord ning arv pole 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.

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.

MÄRKESÜSTEEM
Ajavõtt toimub elektroonilise SportIdent kaardiga.
SI-kaarti on võimalik rentida kohapeal, tasu 1€.

https://app.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2015002.gif
https://app.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2020013.gif
https://app.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2013083.gif


SPORTIDENT KAARDI KASUTAMINE
Aseta SI-pulk jaama „nullimine“, oota rahulikult kuni tekib heli- ja/või valgussignaal. Seejärel
aseta SI-pulk jaama „kontrollimine“. Asetades pulga jaama „start“, läheb teie võistlusaeg
käima. Igas kontrollpunktis asetage SI-pulk jaama ning märge on tehtud kui tekib heli- ja/või
valgussignaal. Finišis märkige kontrollpunkt jaamaga „finiš“ ning tulge sekretariaadi juurde
SI-pulga infot maha lugema, et teie tulemus ka päevakute ametlikes tulemustes kajastuks.
Kasutusel on ka SI-AIR süsteem.

OSAVÕTUTASU JA REGISTREERIMINE

Täiskasvanud osavõtutasu eelregistreerides (kuni 03.11 kell 23.59) - 10€ per osaleja
(Kohapeal 15€ per osaleja)

Juunioride ja veteranide klass eelregistreerides (kuni 03.11 kell 23.59) - 8€ per osaleja
(Kohapeal 10€ per osaleja)

SI-kaardi rent 1€

Eelregistreerimine toimub:
Osport.ee keskkonnas https://osport.ee/calendar/Event/18973
Stebby keskkonnas https://app.stebby.eu/event/5222

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 18-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!

https://osport.ee/calendar/Event/18973
https://app.stebby.eu/event/5222


AUTASUSTAMINE

Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat võistkonda “Ilveste jahi” toetajate
meenetega.

Võitja 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 finišijaamas.

MUU INFO

➔ Finišis ootab lõpetajaid soe jook, suupisted ning kringel.
➔ Pesemisvõimalus puudub. Riideid on võimalik enne ja pärast starti vahetada telkides

rantšo hoovis (M ja N eraldi).
➔ Kohapeal on tegevused lastele koos vanematega, vastavalt ilmale. Tegemist

pole lastehoiuga, kuid koos vanematega on võimalik lastel teha erinevaid aktiivseid
tegevusi värskes õhus. Sobilik näiteks juhul, kui üks vanem läheb võistlema ning
teine saab lapsega võistluskeskuses tegutseda.

TOETAJAD


