SEIKLUSROGAIN XT BINGO 02.11.2019
9:30 Avatakse võistluskeskus
11:10 Avatakse stardiala
11:20 Saab kätte kaardid
11:30 Start
14:30-18:00 Pesemise ja sauna võimalus
14:30 Algab osalejate toitlustus
16:00 Kontrollaja lõpp
16:30 Autasustamine
17.30 XT sport hooaja lõpetamine
VÕISTLUSKESKUS
Paunküla Heaolukeskuses
https://goo.gl/maps/Ca3ossoGZb9wgFPEA
KAART
Mõõtkava 1:20:000, H-5m, veekindel A3
Aluspõhi: Eesti Põhikaart
Kaardid saab avada 10 min enne starti!
KONTROLLPUNKTID ja KOGUTAVAD VÄÄRTUSED
Maastikul on 47 KP-d väärtustega vahemikus 2-9. Kõikide punktide väärtuste
summa on 243 punkti.
Punktide väärtuste summa sisaldab ühte BONGO punkti.
BONGO on libapunkt, kus punktis ootab teid punkti prisma ja silt BONGO. See
tähendab seda, et sealt te punkte juurde ei saa ja peate oma plaanides
väikeseid muudatusi tegema.
Kõikide klasside kogutavad väärtused (BINGO) saate teada enne võistlust
võistluskeskuses. BINGO summad saavad olema ka võistlusmaterjalides.
Kõik võistkonnad vastutavad ise enda SI mahutavuse eest!
RADA
START KELL 11.30
Maastiku läbitavus on heast halvani.
Veeseis on mõõdukas. Viimased vihmad on kraavides veetaset tõstnud. Kaardil
on Tallinna Vesi kanal. Kaardil märgitud ületuse kohal ei ole silda ega purret.
Seal on kitsas väga madala (15-25cm) veetasemga koht.
Rattarada – sihid on erineva läbitavusega. Mõningaid sihte on kasutatud metsa
väljaveoks ja seal liikumine on aeglasem. Osad sihid on rohtu kasvanud, aga
pinnas kannatab rattaga sõita. Suuremad teed ja rajad on hästi sõidetavad.
NB! Tallinn-Tartu maanteel ratastega liikumine on KEELATUD!
Rajal on üks joogipunkti, kus pakutakse vett ja spordijooki ning täiskasvanute
VIP alal on võimalik tellida eritellimusel jooke.
Soovitavad abivahendid: soovituslik riietus, kell, kompass, kalkulaator, lamp,
veekindel marker ja hea tuju.

Kõiki punkte läbiv linnulennuline raja pikkus on 26-28 km km. Kõikide
klasside eeldatavad võitjate ajad on 2,5-3,5 tundi ja radade eeldatavad
linnulennulised pikkused on järgnevad:
HH

18-21 km

DH, HH40

16-19 km

DD, DH40

14-16 km

VV55, DD40 13-15 km
PERE, NOORED, VABAKLASS
RATAS

10-13 km

20-23km

Soovituslik riietus ja lisaülesanded annavad lisapunkte, aga ei ole
kohustuslikud.
NB! Kui võistkond peaks võtma rohkem punkte, kui ette nähtud, siis selle
võistkonna tulemus läheb n.ö. LÕHKI ja tulemus paremusjärjestusse ei lähe.
MOEPOLITSEI
Dress Code:
Esimene osa riietusest: nägu/silmi kattev mask
Teine osa riietusest:
meessoost osaleja - superkangelast (Mister-X, Superman, Spiderman, Zorro
vms.) kujutav kostüüm või riietus
naissoost osaleja - pitsiline seelik või kleit (seelik vähemalt 40 cm)
Lisapunkide määramisest:
Kõikide võistkondade liikmed, kes kannavad XT BINGO-l maski ja teist
riietuseset ning läbivad üllatuspunktis moepolitsei kontrolli, saavad tuua oma
võistkonnale sellega 3 lisapunkti. Moepolitsei asukoht maastikul on teadmata,
kuid paikne.
Kõik soovituslikku riietust kandvad osalejad toovad oma võistkonnale
lisapunkte vastavalt:
1.liige 3 lisapunkti
2.liige lisaks 3 lisapunkti
3.liige lisaks 3 lisapunkti (seega 3 liikmelisel võistkonnal on võimalik teenida
kuni 9 lisapunkti)
Kõik saadud lisapunktid lähevad BINGO kogumisel arvesse.

LISAÜLESANDED
LISAÜLESANDEID ON VÕIMALIK SOORITADA 11.50-15.30
Rajal on 3 lisaülesande KP-d (KP20; KP21; KP22), mille läbimine on kõikidele
võistkondadele kohustuslik. (v.a VABAKLASS)
Lisaülesandepunktid on märgitud kaardile punkti numbri ja lühendiga LÜ.
Legendis kajastub samuti lühend LÜ ja info, mitu lisapunkti on võimalik teenida.
LEGENDI NÄIDE: 20 puu LÜ (3-5 lisapunkti), s.t. KP 20 legendiks on PUU, KP
läbimine annab 2 punkti ja vastavalt lisaülesande sooritamise edukusele on
võimalik teenida lisaks 3 kuni 5 LISAPUNKTI.
NB! Lisaülesande sooritamised ei ole kohustuslikud!
SEKRETARIAAT
XT BINGO sekretariaat asub võistluskeskuses, kus kontrollitakse ning nullitakse
kõikide võistlejate SI kaardid. Materjalide jagamine toimub võistkonna
rinnanumbri järgi, sellekohase info leiate kodulehelt ning 02. novembril
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 miinus 50 punkti.
PESU JA WC
Peale võistlust on 14.30-18.00 pesemise ja sauna võimalus.
Saunad on mahukad ja appi tõttab Haagisepere SAUNAPESA
www.haagisepere.ee/saunapesa
Saunalinad kaasa!
SÖÖMINE
Peale võistlust ootab soe supp ja SAARE kohuke.
Hooaja lõpetamisel avatud baar, kus saab tellida sooja toitu ning suupisteid.
PARKIMINE
Võistluskeskuse parklates.
AUTASUSTAMINE
Autasustatakse kõikide XT Bingo vanuseklasside kolme parimat võistkonda
esemeliste auhindadega. Vabaklassis loosiauhinnad.

NB! Toimub Costadorada.ee 1000€ puhkuse ja reisiraha loosimine
võistkondade vahel, kes osalesid kõigil viiel 2019. aasta XT rogainil sama
võistkonna nimega. Loosimine toimub kohe pärast võistluse autasustamist.
Auhinna kättesaamiseks peavad võistkonna liikmed või esindajad olema
loosimisel!
NB! Kui te olete sama nimega võistkonnana osalenud neljal XT sport rogainil ja
teid ei ole nimekirjas, siis andke sellest teada info@xtsport.ee. Võistkondade
nimekiri nähtav www.xtsport.ee
HOOAJA LÕPETAMINE
XT sport hooaja lõpetamine algab 17.30 võistluskeskuses. Sissepääs on kõigile
tasuta. Avatud on baar. Baarist on võimalik tellida sooja toitu ja suupisteid!
Tasuda saab sularahas ja kaardiga. Oma söögi ja joogiga sisenemine on
KEELATUD!
Pärast ametlikku osa läheb käima RETRO DISCO ja pidu kestab kuni ....
hommikuni.
MAJUTUS
MAJUTUSE INFO:
Osalejatele ja külalistele 02-03.11.19. ööbimine koos hommikusöögiga 18€
inimene
Info ja broneerimine: http://www.paunkula.ee/ruumide-rent/

