
Programm

Reede, 2.mai 16:00 Lühendatud tavarada Päidlapalu kaardil
Laupäev, 3.mai 11:00 Tavarada Päidlapalu kaardil
Pühapäev, 4.mai 11:00 Tavarada Saagjärve-Madsa kaardil
 

Maastik

Päidlapalu: Reljeef  on  väga  vaheldusrikas:  suurtest  nõlvavormidest  kuni  reljeefi 
väikevormideni. Kõrguste vahe maastikul 65 m, ühel nõlval 45 m. Palju erineva suuruse ja 
joostavusega  soid.   Metsa  läbitavus  heast  kuni  halvani.  Teedevõrk  jagab  maastiku 
osadeks,  kuid  rajad  ja  sihid  on  kinnikasvavad.  Maastiku  ida-  ja  lõunaosas  on  mõned 
haritavad lagedad alad.

Saagjärve-Madsa: Maastikku  poolitab  Voki  oja.  Reljeef  vaheldub  nõlva  suurvormidest 
kuni  väikevormideni.  Kõrguste  vahe kaardil  50  m,  ühel  nõlval  30  m.  Palju  on  erineva 
suuruse ja  läbitavusega soid.  Mets  hea kuni  halva  läbitavusega.  Talude ümber  on  nii 
haritavaid põlde kui ka kinnikasvavaid põlde. 
 

Kaardinäidised

Kaugused startidesse

Start 1 Start 2 Start 3

1.päev 0,8 km 0,8 km 0,6 km

2.päev 0,9 km 0,9 km 0,6 km

3.päev 1,5 km 0,3 km 0,3 km



Võistluskorraldus

Start
Eelstart kestab 2 minutit. Võistlejad stardivad kaardi kõrvalt!
Legendid on trükitud võistluskaardile.
Stardiintervall on 2 minutit.
Võistluskaardi saab vahetult pärast starti. Stardist viib tähistatud rada K-punkti. K-punkti 
läbimine  on  kohustuslik!
Kontrollaeg kõigil päevadel 3 tundi.

Märkimise reeglid
Märkeviis: SPORTident
Märkimiseks  tuleb  SI-kaart  panna  KP-s  olevasse  jaama  ja  oodata  valgus-  ja/või 
helisignaali.  Kui  signaali  ei  teki,  tuleb teha tavakompostriga märge kaardil  olevasse R-
lahtrisse.

Finiš
Finišiaeg saadakse märke tegemisega finišijoonel. Võistlejad, kes komposteerisid kaardi 
serva, peavad kompostri jäljendeid näitama finišikohtunikele. Viimasel võistluspäeval tuleb 
vahetult  peale  kaardist  tulemuste  lugemist  tagastada  korraldajatelt  renditud  SI-kaart. 
Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe.
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Auhinnad iga klassi parematele sõltuvalt osalejate arvust. 

Avatud  rada. Registreerimata  võistlejatel  on  võimalik  kõigil  päevadel  startida  avatud 
rajale. Rajad on pikkusega 3 km(tehniliselt lihtsam), ja 5 km (tehnilisem). Stardimaks 5€, 
tasutakse sekretariaadis. Kasutusel SPORTident märkeviis. Avatud raja start on Stardis 2. 
Start avatud 1.päev 16.00-17.00, 2.päev 11.00-12.00 ja 3.päev 11.00-12.00

Joogipunktid. 1.päeval ei ole joogipunkte. 2.-3.päeval joogipunktid pikematel radadel. 

Kaardid. Võistluskaart jääb finišeerimise järgselt võistlejale.

Katkestajad  peavad  läbima  finiši.  Kui  see  pole  võimalik,  tuleb  sekretariaati  teatada 
katkestaja nimi. 

Lasteaed. Võistluskeskuses on iga päev avatud lasteaed.

Majutus.  Põrandamajutus  Palupera  Põhikoolis  (Palupera  mõis  - 
http://www.palupk.edu.ee), 2,5€ öö/inimene. Koolimajas ööbijatele hommiku- ja õhtusöögi 
võimalus, hommikusöök 2€ ja õhtusöök 3€.



Minirada. Lasteaia juurest algab ka minirada kuni 10-aastastele.

Parkimine. 1€ päev

Pesemine ja saun. Sooja veega välidušš. Samuti  on saunad eraldi  nii  naistele kui  ka 
meestele.

Riided. Starti jäetud soojendusriided tuuakse võistluskeskusesse. 

Sekretariaat. Avatud võistluskeskuses 1.päeval alates 14:00, 2. ja 3. päeval alates 10:00. 

Toitlustus. Võistluskeskuses on olemas puhvet, kust saab osta sooja toitu. 

Tulemused.  Finišialalt  lahkudes  saab  iga  võistleja  oma  finiši-  ja  etapiaegadega 
tulemustelehe. Võistluskeskusesse pannakse välja jooksvad finišiajad ning 2. ja 3. päeval 
ka päevade summaajad. Ametlikud tulemused pannakse võistluskeskuses välja järgmisel 
võistluspäeval,  3.  päeva  ametlikud  tulemused  võistluse  lõppedes,  samuti  iga  päeva 
lõppedes OK Ilves kodulehel.

Tähistus  võistluskeskusesse. 1.-2.päeval  Elva-Palupera  teel  Hellenurme  teeristist  ja 
Tartu-Otepää teel Päidla teeristist. 3.päeval Rõngu-Otepää teelt ja Pühajärve-Puka teelt.

WC asuvad võistluskeskuses ja parklas. 

Kontakt
ilves3@okilves.ee

Korraldajad
OK Ilves
Peakorraldaja: Kristo Heinmann
Rajameistrid: Avo Veermäe (1.päev), Minija Pääslane (2.päev), Madis Oras (3.päev)
Sekretariaat: Hannula-Katrin Pandis
IT: Tarmo Klaar
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