
Info võistluskorraldusest

Võistluskeskus
Võistluskeskus  asub  Karepal,  Kullo  Noortelaagri  territooriumil  (http://www.kullo.ee/?
cmd=top_menu_glr&glr_id=205&set_page_header=Karepa). Kaugus Tallinnast  112 km, Tartust 
155 km. Võistluskeskuse skeemi vt. http://www.rogain.ee/keskus.php

Muudatused võistkonnas, osavõtutasud
Kui teil on viimase hetke muutusi võistkonna koosseisus või tasumata osavõtutasu, siis pöörduge 
võistluspäeva  hommikul  kõigepealt  lauda  „Probleemid.  Kassa“.  Muudatused  võistkonna 
koosseisus saavad toimuda ainult vastavalt juhendile.

Võistkonna numbrid
Võistkonna number  vastab  registreerimisel  saadud  võistkonna  ID  numbrile.  Kõik  võistlejad 
peavad kogu võistluse ajal kandma võistkonna numbreid nähtavas kohas. Numbri värv tähistab 
võistkonna liikmete arvu.

Materjalid
Võistlusmaterjale (kaardid,  võistkonna numbrid,  haaknõelad,  rendi  SI  pulgad)  jagatakse  alates 
8.30 võistkonna numbrile  vastavast  lauast.  Saatke materjalide järele vaid üks võistkonna liige. 
Võistluskaardid on trükitud vee- ja rebimiskindlale materjalile.  Lisaks on iga võistkonnaliikme 
jaoks paberkaart, mida saab kasutada raja planeerimiseks. 

Start
Start  toimub  tähistatud  stardialast,  Karepa  laagri  peahoone  eest,  vt. 
http://www.kullo.ee/zoom_glr.php?img_id=868 Stardiväravad avatakse kell 9.10. Kogu võistkond 
peab stardialasse  sisenema koos.  Eelnevalt  nullige  SI  pulk.  Korraldajate  poolt  antud  rendi  SI 
pulgad on juba nullitud. Stardi läbimist kontrollitakse stardiväravas tehtud SI märke järgi. 

Kohtunikud
Maastikul  on  kohtunikud,  kes  kontrollivad  koosliikumist ning  seda,  et  võistlejad  ei  siseneks 
keelualadesse. Reeglite rikkumisel rakendatakse karistusi vastavalt juhendile ja rahvusvahelistele 
rogainireeglitele.

Finiš
Finiš  asub  samas,  kus  on  start.  Finišikoridori  pääseb  ainult  kogu  võistkond  korraga.  Aeg 
fikseeritakse finišijaamas. Finišijaamale tohib läheneda ainult läbi finišikoridori. Rendi SI-pulgad 
tuleb tagastada finišis.

Söök
Toitlustamist korraldab Kirde Kaitseringkonna söökla. Toitlustamise algus kl. 13. Menüüs on supp 
(nii liha- kui taimetoidu variandis), viineripirukas, saiake, kohuke, tee, kohvi, morss.

Autasustamine
Algab ca kl 18. Autasustatakse iga võistlusklassi kolme parima võistkonna liikmeid, juunioride 
klassides parima võistkonna liikmeid. Eriauhinnad parimale 4-ja 5-liikmelisele võistkonnale. Kõik 
osalejad saavad osavõtja tunnistuse.

Arstiabi, tegutsemine eriolukorras
Võistluskeskuses  on  meditsiinitöötaja,  kes  osutab  vajadusel  esmaabi.  Vigastuse  või  muu 
eriolukorra puhul helistada korraldajatele numbril 5133447. 
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