3. september - 4. september - Kevad

SOONTAGA
PROGRAMM
3. september - Tavarada
Stardid algavad kell 14:00

4. september - Lühendatud tavarada
(Viitstart)
Viitstardid algavad kell 10:30

KAART JA MAASTIKUKIRJELDUS
Kaardi autor Sven Oras, suvi 2022, mõõtkava;
1:10 000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m.

Vanad kaardid: Soontaga ja Kadajärve.

VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus asub RMK Soontaga
telkimisalal.
Distants eri linnadest:
Tartust 65 km, Valgast 35 km,
Põlvast 70 km, Tallinnast 215 km.
Täpsed koordinaadid:
58°01'19.4"N 26°04'03.9"E (link).
Soovitame klubidel tuua
võistluskeskusesse oma klubi
telgid, kus saab riideid vahetada
ning klubikaaslastega muljetada!

Soontaga maastik on enamuses riigimets.
Valdavalt on tegemist männimetsaga.
Esineb erinevas vanuses raiesmikke ja
noorendikke. Metsa läbitavus on väga heast
halvani. Reljeef on vaheldusrikas. Esineb
laugemaid kohati soostuvaid alasid ja
mitmeid põneva reljeeﬁga küngastikke.
Kõrguste vahe maastikul 40 m ja 30 m ühel
nõlval. Teid ja radu on mitmeid ja esineb
korrapärane sihivõrk. Metsasus 95%.

Fotod: Edith Madalik ja Orienteerumisklubi Ilves
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ILVES GP 2022

VÕISTLUSKLASSID JA ESIALGSED RAJAPIKKUSED

Relation of Strasbourg

NÖÖRIRADA MN8NR, MN10NR. Nööriraja võistlejale
antakse kaart kätte 1 minut enne starti. Nöörirajal
ei ole viitstarti. Startida saab vabalt valitud ajal
stardi lahtioleku ajal. Stardis on juhendaja ja ka
lapsevanemal/saatjal on õigus last juhendada.
Lapsevanemal või juhendajal on keelatud rajale
kaasa minna. Rajale saab minna Start 2-st.

STARDIKORD
Esimesel võistluspäeval on individuaalne
start loositud protokolli alusel. Teisel
päeval on viitstart 3 päeva tulemuste
alusel. (v.a. nöörirajad).
03.09. Eelstart on 3 minutit. 3 min enne
starti kontrollitakse võistleja SI-kaardi
numbrit. 2 min enne saab kinnitada
lisalegende. Lisalegendid on stardis 1 ning
stardis on kinnitamisvahendid (kleeplint ja
käärid). NB! Lisalegendide kinnitamiseks
abistajat ei ole. 1 min enne starti liigub
võistleja oma klassi kaardiämbri kõrvale.
04.09. Eelstart 5 minutit. Võistlejad
pannakse
järjekorda
vastvavalt
stardiajale.
Eelstarti
sisenemisel
kontrollitakse võistleja SI-kaardi numbrit.
Eelstardis (start nr. 1) saab kinnitada
lisalegende
ning
stardis
on
kinnitamisvahendid (kleeplint ja käärid).
NB! Lisalegendide kinnitamiseks abistajat
ei ole. Viitstart kestab tund aega alates
esimesest võistlejast võistlusklassis.
Võistlejad, kelle kaotus kolme päeva
summas on üle tunni või kes ei ole igalt
võistluspäevalt
tulemust
saanud,
stardivad 2 minutilise intervalliga pärast
viitstarti.
Pärast stardipiiksu võib võistleja võtta
oma kaardi ja asuda rajale, liikudes
tähistatud lõiku pidi K-punktini. K-punkti
läbimine on kohustuslik. Starti jäetud
soojendusriided tuuakse keskusesse.

AVATUD NÖÖRIRADA. Avatud nöörirajale on
võimalik lapsevanemal või juhendajal koos lastega
ning kõigil soovijatel ilma piiranguteta minna.
Palume koos saatjaga osalejatel end registreerida
klassi avatud nöörirada. Startida on võimalik vabalt
valitud ajal stardi lahtioleku ajal. Avatud nöörirajal
viitstarti pole.
AVATUD
RADA
Lisaks
on
võimalik
eelregistreerimata osaleda avatud radadel, mis on
kahe erineva raskustasemega. Starti saab minna
enda valitud ajal stardi lahtioleku ajal.
Registreerida saab kohapeal infotelgis. Avatud raja
hind on 10 eur/päev. Avatud rajal viitstarti pole.

REGISTREERIMINE
NB! Kui osalesid ka kevadistel etappidel, siis uuesti
registreerimise asemel võta Ospordis lahti
kevadiste etappide registreerimine ning lisa seal
end sügisestele etappidele, mitte ära tee uut
registreerimist!!!
Registreerimine
toimub osport
keskkonnas.
Registreerimine sügise etappidele kestab kuni
29.08.2022
MN8, 10, 12, 14, 16, 18
MN 20, 60, 65, 70, 75, 80, 85
MN 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55
Avatud rada (eelregistreerimiseta)

5 EUR / päev
10 EUR / päev
15 EUR / päev
10 EUR/ päev

FINIŠ
Finišiaeg saadakse märke tegemisega ﬁnišijoonel.
Võistlejad, kes komposteerisid kaardi serva, peavad
kompostri jäljendeid näitama ﬁnišikohtunikele.
Viimasel võistluspäeval tuleb vahetult pärast kaardist
tulemuste lugemist tagastada korraldajatelt renditud
SI-kaart. Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma
ﬁniši- ja etapiaegadega tulemustelehe.
Katkestajad peavad läbima ﬁniši. Kui see pole
võimalik, tuleb sekretariaati teatada katkestaja nimi.
Kaardid korjatakse ära kuni startide lõpuni.
PUNKTIARVESTUS JA AUTASUSTAMINE
Ilves GP 2022 võitja määratakse 4 etapi aegade
summaga. Üldvõitjaid autasustatakse 4. etapil (4.
septembri etapi järgselt). Lisaks autasustatakse eraldi
iga etapi võitjaid.
MÄRKESÜSTEEM
Kõikides klassides on kasutusel SPORTIdent (SI)
märkesüsteem. SI-kaarti on võimalik rentida
korraldajatelt 2 EURO/päev. Rendime nii SI-AIR pulki
kui ka tavalisi. Renditud SI-kaardi kaotamisel tuleb
tasuda kompensatsioonitasu 30 eurot. Kasutusel on
SIAC süsteem, kuid töötab ka tavaline SI-süsteem.
LASTEHOID
Võistluskeskuses on järelvalvega lastehoid.
MINIRADA
Lastehoiu juurest on kuni 10-aastastel lastel võimalus
läbida minirada.
PARKIMINE
Parkimine
on
tasuta.
parkimiskorraldaja korraldusi.

Parkimisel

järgige

MAJUTUS
Erinevaid majutuskohti võib leida booking.com või
Puhka Eestis kodulehelt. Korraldajad põrandamajutust
ei paku.

Võistluse lisainfo sügiseste etappide kohta tuleb 2
päeva enne võistlust

KORRALDAJAD
Võistlust korraldab
orienteerumisklubi Ilves.
Peakorraldaja [sügis]:
Sven Oras, sven(ät)okilves.ee
Peasekretär:
Helen Maria Tamm,
ilvesgp(ät)okilves.ee
Ürituse koduleht:
https://www.okilves.ee/voist
/ilvesgp/2022/

