
LISAINFO ILVES GP 2022 SÜGIS
NB! Kindlasti tuleks läbi lugeda ka võistluse üldjuhend!

Küsimuste korral võta ühendust sekretariaadiga!

AJAKAVA
1. PÄEV - TAVARADA

12:30 - Võistluskeskus avatud
14:00 - Startide algus
17:00 - Autasustamine (orienteeruvalt)

2. PÄEV - VIITSTART (lüh tavarada)
9:30 - Võistluskeskus avatud
10:30 - Esimeste startide algus
14:30 - Autasustamine (orienteeruvalt)

VÕISTLUSKESKUS - SKEEM JA TÄHISTUSED
Võistluskeskus asub RMK Soontaga telkimisalal. Distants eri linnadest: Tartust 65 km,
Valgast 35 km, Põlvast 70 km, Tallinnast 215 km.

Täpsed koordinaadid: 58°01'19.4"N 26°04'03.9"E (link).

Tähistus on Tartu-Valga maanteelt Kuigatsti-Tõrva teeristilt. Keskusesse sõi Soontaga
külast olevast olevat teedpidi. Võistluskeskus asub RMK Soontaga telkimisalal.
Parkimine tee ääres. Jälgida park�ate juhtnööre.
Väljasõit keskusest kirdesse suunaga Purtsi poole.

Soovitame klubidel tuua võistluskeskusesse oma klubi telgid, kus saab riideid
vahetada ning klubikaaslastega muljetada!

Kohalesõidu skeem: LINK

https://www.google.com/maps/place/58%C2%B001'19.4%22N+26%C2%B004'03.9%22E/@58.0220664,26.0666467,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x45b94dfd1456c47c!7e2!8m2!3d58.022065!4d26.0677406
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F0%2Fedit%3Fmid%3D1aeii5mptjsVVmCYt_8yHh7QWa4lRcj0%26usp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3iuD_zgi6vdHevSHd9s0USL138KLGFiMMB5GxfzoMUt1NgZozO4ufN0tU&h=AT0hTf4ePHmdO8uVFlUJvvPKBnCCrnIa2R24jgEoOnAr257jUaKHa8laJf6vEoZbtfLF1jw2S43aVCWiWdPzQSNxh236Jc2hA7aoTfI5hLTkZBekRX1FE1wBfDTQVehhiCSHnEP3IinclfJaFBg


STARTIDE KAUGUSED KESKUSEST

Päev START 1 START 2

1. päev 550 m 550 m

2. päev 550 m 300 m

STARDID
Esimesel võistluspäeval (03.09) on individuaalne start loositud protokolli alusel. Eelstart
on 3 minutit. 3 min enne starti kontrollitakse võistleja SI-kaardi numbrit. 2 min enne
saab kinnitada lisalegende. 1 min enne starti liigub võistleja oma klassi kaardiämbri
kõrvale. Stardiintervall on 2 minutit.

Teisel päeval (04.09) on viitstart 3 päeva tulemuste alusel (v.a. nöörirajad). Eelstart 5
minutit. Võistlejad pannakse järjekorda vastvavalt stardiajale. Eelstarti sisenemisel
kontrollitakse võistleja SI-kaardi numbrit. Eelstardis (START 1) saab kinnitada
lisalegende. Viitstart kestab tund aega alates esimesest võistlejast võistlusklassis.
Võistlejad, kelle kaotus kolme päeva summas on üle tunni või kes ei ole igalt
võistluspäevalt tulemust saanud, stardivad 2 minutilise intervalliga pärast viitstarti.

LISALEGENDID
Kõikidel klassidel välja arvatud nöörirada ning avatud rada on stardis lisalegendid.
Stardis on kinnitamisvahendid (kleeplint ja käärid). Lisalegendide kinnitamiseks
abistajat ei ole.

AVATUD RADA JA AVATUD NÖÖRIRADA
Stardist 1 on võimalik minna avatud rajale. Avatud raja start on avatud mõlemal
võistluspäeval 1,5h alates päeva esimesest stardist ehk 3.09 vahemikus 14:00-15:30
ning 4.09 vahemikus 10:30-12:00. Registreerida saab kohapeal infotelgis, hind on 10
eur/päev. Avatud rajal viitstarti pole.
Stardist 2 on lapsel võimalik minna avatud nöörirajale koos lapsevanema või
juhendajaga. Startida on võimalik mõlemal võistluspäeval 1,5h alates päeva esimesest
stardist ehk 3.09 vahemikus 14:00-15:30 ning 4.09 vahemikus 10:30-12:00. Avatud
nöörirajal viitstarti pole.

TOITLUSTAMINE
Võistluskeskuses pakub sooja toitu Siidrimõisa lihaköögi välikohvik.

PESEMINE
Mõlemal päeval on olemas võistluskeskuses pesemisvõimalus.



PARKIMINE
Parkimine on tasuta. Parkimisel jälgige palun parkimiskorraldaja korraldusi.

KAEBUSED
Kaebuste korral tuleb ühendust võtta peakorraldajaga.

GPS-SEADMED JA RINNANUMBRID
Korraldajad jagavad osadele võistlejatele GPS-seadmed võistluse reaalajas jälgimiseks.
Võistleja vastutab ise GPS-seadme rajale kaasa võtmise eest ning GPS-seadme maha
jätmise korral võidakse tulemus tühistada. GPS-seadmeid jagatakse stardis. GPS
kandjate nimed leiad kodulehelt.

Teisel päeval on kasutusel ka rinnanumbrid. Palun võtta ise kaasa haaknõelad! Hoiame
loodust! :)

AUTASUSTAMINE
Autasustatakse iga etapi võitjaid. Nööriraja läbinuid ootavad samuti pisikesed
auhinnad! Ilves GP 2022 võitjad määratakse 4 etapi aegade summaga. Üldvõitjaid
autasustatakse 04.09 etapi järgselt.

MUU INFO
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid
COVID-19 perioodil. Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja filmida
ning salvestatud materjale avalikustada.
Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo
talletamiseks. Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse
võistluse korralduslikel eesmärkidel.

KORRALDAJAD
Võistlust korraldab orienteerumisklubi Ilves.
Peakorraldaja: Sven Oras, sven(ät)okilves.ee, 53 420 820
Sekretariaat: Helen Maria Tamm, ilvesgp(ät)okilves.ee
Rajameister: Sven Oras
Ehitus: Margus Sarap
IT ja ajavõtt: Tarmo Klaar

Ürituse koduleht: https://www.okilves.ee/voist/ilvesgp/2022/

https://www.okilves.ee/voist/ilvesgp/2022/

