XT SUVEROGAIN 27.06.2020
KAART:
Mõõtkava 1:20:000, veekindel A3
Aluskaart: Eesti Põhikaart
Magnetiline põhjasuund on 7˚ itta!
VÕISTLUSKESKUS:
Võistluskeskus asub Kolga-Aablas, Külaplatsil(lauluväljak)
http://sportrec.eu/ui/#1f5smdf
Palume kõigil osalejatel :
Tõbisena püsi kodus!
Järgi kättehügieeni!
Järgi võistluskeskuses korraldajate soovitusi ja ettekirjutusi.
Korraldaja poolt on sekretariaadis, stardis ja SI-i mahalugemise juures
desinfitseerimisvahendid!

STARDIAJAD:
11:40 Avatakse esimeste startide stardialad.
Järgnevate startide stardialad avatakse 15 minutit enne starti.
NB! Võistluskaarti tohib vaadata 5 minutit enne starti!
STARDIALA 1
12.00 MEESTEROGAIN
12.20 MIXROGAIN
12.40 NAISTEROGAIN
STARDIALA 2
12.00 RATTAROGAIN
12.20 NOORTEROGAIN
12.40 PEREROGAIN

KONTROLLPUNKTID:
Maastikul on 51 KP-d väärtustega vahemikus 2-9. Väärtuste
summa on 279 punkti.
Rajal on 51 punkti ja iga osaleja vastutab ise oma SI
mahtuvuse eest!
Optimaalne kõiki punkte läbiv linnulennuline teekonnapikkus on
40+ km.
Enamus jaamadest on kinnitatud trossiga, tähistatud prisma ja
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 ja MAASTIK
Võistluskaarti tohib vaadata 5 minutit enne starti! Maastiku
läbitavus on väga heast kuni halvani. Suure mõõtkavaga kaart
ei võimalda kajastada kõiki väiksemaid rajakesi. Seega on
maastikul erinevaid radu rohkem, kui kaardil. Ühel osal
maastikul on tehtud palju raiet. Seal on palju traktorijälgi (teid),
mis ei ole kajastatud kaardil.
Soovitatavad abivahendid: kell, kompass ja veekindel marker
JOOGIPUNKTID
Seoses jätkuva koroonaviiruse COVID-19 nakatumise ohuga
joogipunkti rajal ei ole!
Joogivett ei ole ka võistluskeskuses.
NB! Laupäeval lubab ilmateade kuuma ilma. Palun võtke
kaasa piisevalt vett, et teile ja võiskonnakaaslasele
jätkuks seda enne starti, rajal ja pärast finishit!
Tungivalt soovitav on kasutada peakatet kogu võistluse
jooksul.
Pärast finishit kustutab janu VÄRSKA VESI
OHUKOHAD

Juminda poolsaarel on kitsad ja käänulised maanteed. Maanteel
liikudes ja selle ületamisel tuleb järgida liikluseeskirju ning
ohutust. Rattarajal vastusõidud.
RATTARADA
Eraldi rattakaarti ei ole! Kaardi aluspõhjaks on põhikaart ja ei
kajasta ratta-o teedeklasse. Kõik punktid ei ole rattaga
läbitavad.
Rataste mahajätmine on omal vastutusel.
Majakivi - Pikanõmme matkaraja laudteel (kaardil rohelise
tingmärgiga) peab olema väga ettevaatlik, sest seal liigub
nädalavahetusel palju rahvast.
SEKRETARIAAT
Sekretariaat on võistluskeskuses.
Sekretariaadis kontrollitakse ning nullitakse kõikide võistlejate
SI kaardid.
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 kinnitata randmele mitte eemaldatava
randmepaelaga
(võistlusmaterjalide
kotis).
Soovitame
randmepaela purunemise vältimiseks tugevdada kleeplindiga.
Randmepaela purunemisel trahv -50 punkti.
PESU JA WC
WC-d asuvad võistluskeskuses.
Pesemist organiseeritud ei ole. Pärast võistlust võimalik nautide
ümbritsevat merd ja mererandasid.
SÖÖMINE
Pärast võistlust toitlustust ei toimu!
GPS JÄLGIMINE

GPS jälgimine:
http://sportrec.eu/ui/#1f5smdf
Nimekiri võistkondadest on leitav võistluskeskuse infotahvlilt.
KEELUALAD
Nii nagu ikka on keeualadeks hoovialad! Lisaks on kaardil
punase viirutusega keelualasid, millel liikumine on keelatud!
PARKIMINE
Parkimine on võistluskeskuse vahetus läheduses maantee ääres
ja metsateedel. Palun järgida korraldajate juhtnööre!
AUTASUSTAMINE
NB! Pärast XT sport Suverogainil autasustamist ei toimu!
Autasustamine toimub XT sport Südasuve rogainil 1.08.2020
Autasustatakse vastavalt võistlusklassis osalenud võistkondade
arvule.
Klass
DD
HH
DH
DD 40
HH 40
DH 40

Autasustatavad
Autasustatavad
klass
võistkonnad
võistkonnad
VV 55
PEREKOND
RO DD
RO HH
RO DH

Kõikide XT sport 2020 rogainide sarja kolmel etapil osalejate
vahel loositakse ABC Kliima poolt välja 1100€ maksev FUIJITSU
õhksoojuspump.
www.abckliima.ee
Kõikide võistkondade vahel, kes osalevad kõigil XT sport 2020
neljal rogainil loosib costadorada.ee välja 1000€ aktiivse
puhkuse raha.
www.costadorada.ee
Kõikide XT sport sarja võitjate võistkondade vahel loositakse

välja HOTELL MULK 500€ kinkekaart. Hotell asub
muinasjutulises Austria mägikuurortis.
www.mulk.at
Noorteklassi osalejate vahel, kes osalevad kõigil sarja kolmel
etapil loositakse välja jalgratas.
PROTESTID
Proteste võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise
kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 16:30ni. Protestidega tegeleb ning lahendab võistluse žürii.
Kohtumiseni 27. juunil 2020 Kolga-Aablas!
XT sport

