
Info võistluskorraldusest 

Võistluskeskus 
Võistluskeskus asub Jõgevamaal, Pala vallas, Sõõru külas. Võistluskeskuse asukoha GPS koordinaadid on 58.648, 

26.920. Tähistus võistluskeskusse Saare-Pala teelt. Kohalesõiduks vaata OpenStreetMap kaarti 

http://osm.org/go/0w8cYavg--?layers=N&m= 

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.  

 
SI ajavõtt 
Veenduge, et stardiprotokolli märgitud SI pulga number on õige. Mistahes muudatustest SI pulga numbris andke 

palun teada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt võistlusmaterjalide kättesaamisel. Randmepaelad SI pulga 

kinnitamiseks saab koos võistlusmaterjalidega. Punktide saamiseks KP külastuse eest peavad võistkonna kõik 

liikmed tegema SI märke selle kontrollpunkti SI jaamas 60 sekundi sees.  

Materjalid 
Võistlusmaterjale (kaardid, võistkonna numbrid, haaknõelad, randmepaelad, rendi SI pulgad) jagatakse alates 8.30 

võistkonna numbrile vastavast lauast. Võistluskaardid on trükitud vee- ja rebimiskindlale materjalile. Lisaks on iga 

võistkonnaliikme jaoks paberkaart, mida saab kasutada raja planeerimiseks. 

Start 
Start toimub tähistatud stardialast. Stardiala 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.  

Keelualad 
Keelualadeks on kaardile punase püstviirutusega märgitud alad ja samblarohelisega märgitud asustatud piirkonnad. 

Keelualasse siseneva võistkonna tulemus tühistatakse. 

Finiš 
Võistkonna kõik liikmed peavad tegema märke finišikaare all asuvas finišijaamas. Võistkonna finišiaega 

arvestatakse viimase liikme finišimärke aja järgi. Finišis kontrollivad kohtunikud, et randmepael oleks terve ning 

eemaldavad siis randmepaela. Seejärel loevad kõik võistkonna liikmed tulemuse maha ja saavad SI väljatrüki. 

Rendi SI-pulgad tuleb finišis tagastada. 

Söök-jook 
Toitlustamise algus kl. 13. Menüüs on Salvesti supp (veiselihaga rassolnik), Eesti Pagari viineripirukas ja saiake, 

Saare kohuke, tee, Luxus kohv, morss. Supi keedavad Pala Kooli kokad. 

Autasustamine 
Algab ca kl 18. Autasustamine toimub vastavalt juhendile. Kõik osalejad saavad osavõtja tunnistuse.  

Pesemine 
Pärast võistlust (kl 16–19) saab minna pesema 6 km kaugusel asuvasse Pala kooli (lisatasuta). Võistluskeskuses 

pesemisvõimalust ei ole. 

 

Tegutsemine eriolukorras 
Võistlejad osalevad omal vastutusel. Vigastuse või muu eriolukorra puhul helistada korraldajatele numbril 

56159998.  

http://osm.org/go/0w8cYavg--?layers=N&m=

