XT sport SUVEROGAIN 11.08.2018
KAART:
Rogaini kaart. Mõõtkava 1:20:000, mõõduga ca. A3,, veekindel.
Täiendused ja parandused suvi 2018.
Põhjasuunaks on kaardi ülemine serv
VÕISTLUSKESKUS:
Võistluskeskus asub Valgjärve ääres, Nohipalus, RMK
Lõkkekoha läheduses.
Tähistus Põlva Värska mnt. Veriora mõisast.
VÕISTLUSKESKUSES PESEMISE VÕIMALUS PUUDUB!
Võistluskeskuses saab ujuda ja ennast veega värskendada.
KONTROLLPUNKTID:
Rogainil on 51 KP-d väärtustega vahemikus 2-9. Punktide
väärtuste summa 265.
Rattaraja KP on samad!
Rajal on 51 punkti ja iga osaleja vastutab ise oma SI mahtuvuse
eest!
Optimaalne kõiki punkte läbiv linnulennuline teekonnapikkus on
ca 40 km.
Enamik punkte on kinnitatud trossiga ja tähistatud punavalge
lindiga. Kui punktijaam või prisma peaks olema kadunud, mida
võib käidavates kohtades juhtuda, siis palume sellest teada anda
korraldajate telefonile, mille leiate võistuskaardilt.
RADA:
Maastiku läbitavus on heast halvani aga tihe teede ja sihivõrk
annab võimalused kiireks liikumiseks. Takistuseks saavad olla
ainult künkad, mis on üllatavalt suured.
Soovitavad abivahendid: kell, kompass ja veekindel marker.
JOOGIPUNKTID
Rajal on üks mehitatud joogipunkt, kus pakutakse spordijooki ja
vett!

NB! Joogipunkt avatakse 13.00 ja suletakse 15.15.
Lisaks on kaardile märgitud joogipunkt, kus asub kaev ja see on
avatud kogu võistluse aja, aga vett peab kaevust ise võtma.
OHUKOHAD
Teel liigeldes tuleb järgida liikluseeskirju ning ohutust.
Ratturid peavad olema suurtel kiirustel väga tähelepanelikud,
kuna autode ning inimeste tihedus on maastikul suur.
RATTARADA
Kaardil on teed jooksu orienteerumise tingmärkidega. Kaart
kajastab suhteliselt tõest infot radade ja sihtide läbitavuse kohta.
Rattarajal esineb punkte, kuhu ei vii teed ega rajad.
Valmis peab olema sõitma ka laudteel. Paljud punktid asuvad
teede-radade kõrval asuvatel objektidel s.t. et seal tuleb teha
punkti võtmiseks mõni jooksusamm.
Rataste maha jätmine on omal vastutusel.
Rattapesu ei ole võistluskeskuses organiseeritud.
SEKRETARIAAT
Sekretariaadis kontrollitakse ning nullitakse kõikide võistlejate SI
kaardid. Palume koheselt isiklikud SI-d võtta sekretariaati kaasa!
Materjalide jagamine toimub võistkonna rinnanumbri järgi.
Sellekohase info leiate kodulehelt ning võistluskeskuses
infotahvlilt.
NB! Haaknõelad rinnanumbrite kinnitamiseks palume võistlejatel
ise kaasa võtta.
Autovõtmed saab jätta sekretariaati hoiule.
NB! SI-kaart on vajalik kinnitada randmele mitte-eemaldatava
randmepaelaga
(võistlusmaterjalide
kotis),
soovitame
purunemise vältimiseks tugevdada randmepaela kleeplindiga.
Randmepaela purunemisel trahv 50 punkti.
PESU JA WC
Võistluskeskuses on WC-d.
PEALE VÕISTLUST PESEMISE VÕIMALS PUUDUB!

SÖÖMINE
Peale võistlust ootab soe supp ja SAARE kohuke. Sööma minnes
palume kaasa võtta toidutalong, mille saate stardimaterjalidega.
GPS JÄLGIMINE
GPS jälgimine on nähtav:

http://sportrec.eu/ui/#1dmg22n

Nimekiri võistkondadest on leitav
infotahvlilt. Täiendav info kohapeal.

11.08

võistluskeskuse

KEELUALAD
Keelualad on ära toodud juhendis.
PARKIMINE
Parkimine on organiseeritud võistluskeskuses ja selle läheduses.
MÜÜGIKOHAD
Võistluskeskuses on avatud MATKaSPORT, ORIFLAME ja XT sport
müügikohad. Arveldamine vaid sularahas.
HEAD PAKKUMISED...
 Erihinnaga kvaliteetsed ENFORMA ratta ja jooksusokid
 MATKaSPORT üllatuspakkumised!
AUTASUSTAMINE
Autasustamise algus kell 17.00.
Autasustatakse vastavalt võistlusklassis osalenud võistkondade
arvule.
Klass
DD
HH
DH
DD40

Autasustatavad
võistkonnad
2
3
3
3

Autasustatavad
võistkonnad
VV55DD
1
VV55HH
1
PEREKOND
3
RODD
1
klass

HH40
DH40

3
3

ROHH
RODH

3
1

Auhinna kättesaamiseks peavad võistkonna liikmed või esindajad
olema autasustamisel. Auhindu hiljem kätte ei anta.
Kõikidel etappidel loosib MATKaSPORT välja kaks paari ICEBUC
jooksujalatseid.
NB! : Kõik, kes end Icebugi boxis kirja panevad/registreerivad,
siis nende vahel loositakse välja 2 paari Icebugi jalatseid.
Kõikide võistkondade vahel, kes osalevad kõigil viiel XT rogainil
loositakse hooaja lõpetamisel välja 1000€ reisiraha, mille on välja
pannud costadorada.ee
PROTESTID
Proteste võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise
kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 16:30ni. Protestidega tegeleb ning lahendab võistluse žürii.
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