XT KEVADROGAIN 11.05.2019
KAART:
Mõõtkava 1:20:000, veekindel, mõõdud 309x419mm
Aluskaart: Eesti Põhikaart
Magnetiline põhjasuund on 7˚ itta!
VÕISTLUSKESKUS:
Võistluskeskus asub Kolgakülas SK Rada Suusabaasis
Tähistus Liiapeksi-Loksa maantee 10 kilomeetril.
KONTROLLPUNKTID:
Maastikul on 47 KP-d väärtustega vahemikus 2-9 ja väärtuste
kogusumma on 220 punkti.
Rajal on 47 punkti ja iga osaleja vastutab ise oma SI mahtuvuse
eest!
Optimaalne kõiki punkte läbiv linnulennuline teekonnapikkus on
38-40 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
Maastiku läbitavus on valdavalt väga hea kuid leidub ka
tihedamaid ja märjemaid kohti. Jõe ületuseks kasutage ainult
sildu. Vesi on külm
Suure mõõtkavaga kaart ei võimalda kajastada kõiki väiksemaid
rajakesi. Maastikul on erinevaid radu rohkem, kui kaardil. Eriti on
lisaradu võistluskeskuse ümbruses!
Soovitatavad abivahendid: kell, kompass ja veekindel marker
JOOGIPUNKTID
Rajal on üks joogipunkt, kus pakutakse spordijooki, vett ja
soolakurki! NB! Joogipunkt (märgitud legendis) avatakse 13.00
ja suletakse 15.30.

OHUKOHAD
Liiapeksi-Loksa maanteel liikudes ja selle ületamisel tuleb
järgida liikluseeskirju ning ohutust.
Maastikul on päris suured reljeefi kõikumised, ratturid palun
hinnake oma oskusi ja laskumistel olge ettevaatlikud. Maastikul
võivad toimuda ratsamatkad. Väidetavalt me neid ei sega aga
palun vältida hobustega kohtudes liikset kära ja ka ratturid andke
hobuseid märgates endast võimalikult vara märku et hobustel ei
tekiks ehmatusi!
Jõe ületuseks kasutage ainult sildu ja purdeid. Vesi on külm!
RATTARADA
Eraldi rattakaarti ei ole! Kaardi aluspõhjaks on põhikaart ja ei
kajasta ratta-o teedeklasse. Kõik punktid ei ole rattaga läbitavad
ja valikutesse võib sattuda punkte, kus tuleb kuni sada meetrit
jalgsi liikuda.
Rataste maha jätmine on omal vastutusel.
SEKRETARIAAT
XT Kevadrogaini sekretariaat asub 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
purunemise vältimiseks tugevdada randmepaela kleeplindiga.
Randmepaela purunemisel trahv -50 punkti.
PESU JA WC
Pärast võistlust on köetud kuumaks väike saunake. Püüame
kõik viisakalt ära mahtuda.

Loksa Spordikeskuse ujula pakub kevadroganist osavõtjatele
soodsat võimalust hellitada neljatunnisest maastikul
seiklemisest väsinud keha minispaas!!!
Meie juures saate kasutada:
- soome sauna ja dušši (pilet 3.20 eurot);
- basseini, mullivanni, aurusauna, vesimassaaži, soome sauna ja
dušsi (pilet 4.50 eurot).
Võistlusnumbri ettenäitamisel on külastusaega tavapäraselt 1,5
tunni asemel 2 tundi.
Asume Loksal, Tallinna mnt 47b. Oleme avatud kella 10-21.
SÖÖMINE
Peale võistlust ootab soe supp ja SAARE kohuke. Sööma minnes
palume kaasa võtta toidutalong, mille saate stardimaterjalidega.
GPS JÄLGIMINE
GPS jälgimine:
http://sportrec.eu/ui/#1ed0bb2

Nimekiri võistkondadest on leitav 11. mail võistluskeskuse
infotahvlilt.
KEELUALAD
Nii nagu ikka on keeualadeks hoovialad! Lisaks on kaardil punase
viirutusega keelualasid ja keelualaks on Tallinn-Narva mnt. millel
liikumine on keelatud!
PARKIMINE
Parkimine on organiseeritud võistluskeskuses ja selle ümbruses.
Palun järgida parkija juhtnööre. Kui on võimalik tulla ühe autoga
mitmekesi, siis võimalusel seda teha parkimise hõlbustamiseks ja
looduse säästmiseks.
MÜÜGIKOHAD
Võistluskeskuses on avatud
Arveldamine vaid sularahas.
AUTASUSTAMINE
Autasustamise algus kell 17.00

MATKaSPORT

müügikoht.

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

Auhinna kättesaamiseks peavad võistkonna liikmed või esindajad
olema autasustamisel. Auhindu peale võistlust ei väljastata.
MATKaSPORT paneb välja ja XT meeskond loosib kahele
õnnelikule tutikad Icebugi maastikujooksu jalatsid.
Kõikide võistkondade vahel, kes osalevad kõigil viiel XT rogainil
loositakse hooaja lõpetamisel välja 1000€ reisiraha, mille on välja
pannud costadorada.ee
Printcenter trükib väga hea kvaliteediga ilmastikukindlad
kaardid, German Talu soolab parimaid kurke ja Saare toodab
parimaid kohukesi.
PROTESTID
Proteste võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise
kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 16:30ni. Protestidega tegeleb ning lahendab võistluse žürii:
XT sport

