Orienteerumisklubi Ilves minirogain 2019
Kirikukülas, 30. novembril

Ajakava:
Kogunemine starti liikumiseks: 10.40 !
Start: 11.00
Finiš: 12.30
Loosiauhindade jagamine: 12.35-12.40
Asukoht:
Võistluskeskus asub Nuustaku Rantšos (Rõngu-Otepää tee ääres).
Võistluskeskuse, parkimise ja võistluskeskusesse viiva tähistuse asukohad:
https://drive.google.com/open?id=1_hW5q3giR7V4BIfLH_Ch7uy6_04oP65
E&usp=sharing
Parkimine toimub võistluskeskuse kõrval kruusatee teepeenral või
võistluskeskusest üle tee heinamaal.
Võistluskeskuses on võimalik riietuda Nuustaku Rantšo aidas. Eraldi
ruumid naistele ja meestele. KEELATUD ON NAELTEGA JALANÕUDE
KANDMINE PUIDUST PINNAL!!!
Võistluskeskuses saab pärast finišeerimist sooja teed, kringlit ja muid
maiustusi keha soojendamiseks ja kiire energia saamiseks.
Raja ja kaardiinfo:
Võistlusformaat - minirogain.
Osaleja läbib ette antud aja jooksul nii palju kontrollpunkte kui soovib.
Ajalimiit on 1h30min !!!

Start asub võistluskeskusest 1km kaugusel.
Sinna võib liikuda üksi või ühiselt koos korraldajatega reipal kõnnisammul
kell 10.45.
Kaardid jagatakse kätte stardis 2 minutit enne starti!
Kaarti võib vaadata alles stardihetkel!
Eelnevat rajaplaneerimiseks eraldi pole aega ette nähtud, oma
liikumistrajektoor tuleb paikka panna võistlusaja sees.
Kontrollpunkte kaardil: 30 KP + finiš
Kasutusel on kaart: Kirikuküla, 2015002.
https://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2015002
Kaardi mõõtkava: 1:15 000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m
Keelualad:
Keelatud on läbida kaardile märgitud hoovialasid ja violetse värviga
märgitud keelualasid!
Tingmärgid: http://paevakud.ee/osalejale/
Punktiarvestus:
Punktide arvestamine toimub kümneliste numbri järgi!
Ehk iga kontrollpunkti tunnusnumbri esimene number annab vastava
väärtuse, mitu punkti antud kontrollpunkti märkimine
võistkonnale/individuaalvõistlejale annab.
Näiteks:
KP number 34 annab 3 punkti.
KP number 47 annab 4 punkti, jne

Võidab võistkond, kelle läbitud kontrollpunktide väärtuste summa on kõige
suurem, mahtudes ajalimiiti 1h30min.
Võrdsete kogutud punktide korral võidab võistkond, kes on lühema ajaga
finišisse jõudnud.
Iga üle kontrollaja, 1h30min, läinud minuti eest saab
võistkond/individuaalosaleja 1 punkti trahvi ja see arvestatakse maha kogu
punktisummast.
Võistlusaeg läheb kinni finišijaamas märke tegemisel.
Eraldi autasustamist üldparemusjärjestuse või võistlusklasside arvestuses
ei ole. Tulemused tuuakse välja ainult võrdluse eesmärgil.
Registreerimine ja osavõtutasud
Registreerimine toimub üritusel kohapeal.
Kohapeal arveldamine ainult sularahas!
Täiskasvanud:
Võiskond (2-3 liiget) - 8€
Individuaalne - 5€

Noor (alla 21-aastane):
Võistkond - 5€
Individuaalne - 3€

Võistkond: noor + täiskasvanu - 6€
Märkesüsteem:
Ajavõtt toimub elektroonilise SportIdent kaardiga.
SI-kaarti on võimalik rentida kohapeal TASUTA.

Loosiauhinnad:
Kõikide osalejate vahel loositakse kohapeal välja erinevaid auhindu.
Loosiauhindade loosimine toimub 5-10 minuti jooksul pärast kontrollaja
lõppemist ehk 12.35-12.40.
Muu info:
● Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte
avalikustada.
● Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika
ja ajaloo talletamiseks.
● Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse
võistluse korralduslikel eesmärkidel.
Korraldajad:
OK Ilves aktivistid

Leia meid Facebookist: Orienteerumisklubi Ilves,
https://www.facebook.com/okilves/
Minirogaini eestvedaja:
Kenny Kivikas
E-mail: kenny.kivikas@hotmail.com
Telefon: +372 5197 2942
Rajameister: Sven Oras
Toetajad/koostööpartnerid:

