Maastikust ja rajast
Seitsmeteistkümnendal aastal jõuab TAOK rogain esmakordselt Jõgevamaale. Tänavune
TAOK rogain väisab Jõgevamaa ja Tartumaa piirile jäävat metsast ja künklikku maastikku. Eesti
orienteerumise ja rogaini suurkuju Arvo Kivikas on seda platsi pidanud Eesti tõenäoliselt parimaks
rogainimaastikuks. Igal startijal on seega võimalus Arvo väite tõepärasust testida, et siis peale
võistlust talle vastu vaielda või temaga nõustuda.
Pika-ajalise orienteerumisstaažiga osalejatele ütlevad tõenäoliselt ühte ja teist koha- ja
kaardinimed Kaiu, Sõõru, Välgi, Kärgandi, Tuha ja Pala. Kellele need kohanimed aga seni midagi ei
ütle, siis neil on veel paar päeva aega, et eesootavast maastikust ülevaade saada EOL
kaardiserveri abil. Maastik pakub niisiis mitmeid künklikke pinnavorme, sh Kaiu mõhnastik (Sõõru
mäed), Tuha mägi (mis ei olegi tuhamägi), Pala Linnumägi, Välgi mõhnastik, Kärgandi mäed.
Kaiu ja Välgi mõhnastikud on kaitse all Kääpa maastikukaitseala koosseisus. Kärgandi
mäed on osaks Padakõrve looduskaitsealast. Loodusesse tasub respektiga suhtuda muidugi ka
väljaspool kaitsealasid.
Reljeefiga alad on suuremas osas hea läbitavusega. Reljeefiga alade vahel on tasast ja
soisemat sihimetsa, mis on üldiselt halvema läbitavusega ja kus on ka rohkem erineva vanusega
raiesmikke ja noorendikke.
Maastikku läbib diagonaalis (loodest kagusse) Eesti pikim, RMK Peraküla‒Aegviidu‒
Ähijärve matkatee (http://files.voog.com/0000/0030/9870/files/PerAegAh_Kaart6_PapiAhja.pdf).
Kindlasti ei jää matkatee viidad ja lõkkekohad rogainil osalejatel nägemata.
Maastikul on kaks jõe nime kandvat vooluveekogu: Kääpa jõgi ja Haavakivi jõgi. Nende
ületamine väljaspool kaardile märgitud purdeid ja sildu võib osutuda märjaks ja tülikaks. Kui jalas
just kummikuid ei ole, siis ei pruugi jalad tõenäoliselt ka soodes kuivaks jääda.
Kehtib tavapärane hoiatus, et samblarohelisega märgitud õuealadele sisenemine on
rangelt keelatud ja kohalike elanike privaatsuse austamiseks palume hoida majapidamistest
eemale.
Maastikku läbib Saare-Pala maantee, kus liiklus on kõrvalmaantee kohta arvestatav ja
mille ületamisel ja mida mööda liikumisel tuleb seetõttu olla ettevaatlik.
Maastikul on 2 joogipunkti, mis asuvad RMK lõkkekohtades.
Raja pikkuse suhtes saab öelda seda, et aastad ei ole vennad ja tänavu ei ole ka
parimatele võistkondadele kõikide punktide läbimine liialt tõenäoline. Kõiki punkte ühendav
linnulennuline teekond jääb alla 60 km. Peakorraldaja paneb lisapreemiana välja šampanja sellele
võistkonnale, kes võistlusel siiski maksimumipunktid (140) skoorida suudab.

Kaardist
Rogainikaardi mõõtkava on tavapärane 1:30000 ehk 1 cm kaardil vastab 300 meetrile
looduses. Kõrgusjoonte vahe on 5 m. Välitööde alusmaterjalina on kasutatud Maa-ameti
põhikaarti ning Madis Orase ja Meelis Zimmermanni joonistatud orienteerumiskaarte.
Kaardipilt on detailsem orienteerumiskaartidega kaetud (valdavalt reljeefiga) osades ja
üldistatum orienteerumiskaartidega katmata (valdavalt tasase sihimetsaga ja lagedatel) aladel.
Ebaühtlust esineb soise metsa kajastamisel. Mõned raiesmikud või metsatööde jäljed võivad
kaardilt puududa, samuti pole kaardil kõiki nõrku rajakesi.
Kaart on orienteeritud magnetilise põhjasuuna järgi, magnetilised põhjajooned (näidatud
rohelisega) on paralleelsed kaardi servaga.
Kaardilehe mõõt on ca 38x40 cm.

