Info võistluskorraldusest

Võistluskeskus
Võistluskeskus asub Lääne-Virumaal, Viru-Nigula aleviku spordihoone juures. Võistluskeskuse
asukoha GPS koordinaadid on 59.448, 26.692. Tähistus võistluskeskusse Kunda–Pada teelt.
OpenStreetMap kaardilink: https://www.openstreetmap.org/#map=17/59.448/26.692
Parkimine
Parkimine toimub Viru-Nigula spordihoone ümbruses. Parkimisalade kohta vaadake palun eraldi
skeemi. Parkimisaladele on 2 erinevat juurdesõitu. Esmalt täidetakse lõunapoolne parkimisala, kuhu
on juurdesõit mööda Maarja tänavat, läbi Viru-Nigula aleviku katlamaja (Maarja tn 7) hoovi.
Seejärel täidetakse põhjapoolsemad parkimisalad, kuhu on juurdesõit Kalvi teelt. Palun järgige
parkimise korraldajate juhiseid.
Muudatused võistkonnas, osavõtutasud
Kui teil on tasumata osavõtutasu, siis pöörduge võistluspäeva hommikul kõigepealt lauda
„Probleemid. Kassa“. Muudatused võistkonna koosseisus saavad toimuda ainult vastavalt juhendile.
Võistkonna rinnanumbrid
Võistkonna rinnanumber vastab registreerimisel saadud võistkonna ID numbrile. Võistluskaartide
jagamine toimub vastavalt sellele numbrile. Palun võtke ise kaasa haaknõelad rinnanumbrite
kinnitamiseks! Korraldajatel on varuhaaknõelu piiratud koguses.
SI ajavõtt
Veenduge, et stardiprotokolli märgitud SI pulga number on õige. Mistahes muudatustest SI pulga
numbris andke palun teada esimesel võimalusel. SI jaamad töötavad nii tavarežiimis kui SI Air
pulkade korral ka kontaktivabas režiimis. Punktide saamiseks KP külastuse eest peavad võistkonna
kõik liikmed tegema SI märke selle kontrollpunkti SI jaamas 60 sekundi sees.
Materjalid
Rinnanumbrid, randmepaelad ja rendi SI pulgad saab kätte sekretariaadist enne kaartide jagamist.
Võite võistluskeskusesse saabudes need kohe sekretariaadist ära võtta. Võistluskaartide jagamine
toimub 8-tunnisele rogainile alates kl 8.30, 4-tunnisele rogainile kl 10.00. Võistkonna number on
kirjutatud kaardirullile. Võistkonnad, kellele antakse GPS jälgimisseade, saavad need koos muude
materjalidega sekretariaadist. Võistluskaardid on trükitud vee- ja rebimiskindlale materjalile. Lisaks
on iga võistkonnaliikme jaoks paberkaart, mida saab kasutada raja planeerimiseks. Sellele on
trükitud „Paber“, et eristada veekindlast kaardist.
Start
Start toimub tähistatud stardialast (korvpalliväljakul). Stardiala avatakse 8-tunnisele rogainile kl
9.10, 4-tunnisele rogainile kl 10.40. 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 rastriga märgitud alad (haritud põllud, karjakoplid ja mõnede
majapidamiste ümbrus) ning samblarohelisega märgitud õuealad. Keelualasse siseneva võistkonna
tulemus tühistatakse.

Finiš
Finiši KP-d asuvad korvpalliväljaku ja jalgpalliväljaku vahelisel alal, jooksuraja põhjapoolses otsas.
Võistkonna kõik liikmed peavad tegema märke 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 ja GPS seadmed tuleb finišis tagastada.
Autasustamine
4-tunnise rogaini autasustamine toimub kl 15.30, 8-tunnise rogaini autasustamine kl 18.
Söök-jook
Toitlustamise algus kl 14. Menüüs on makaroniroog, pirukas ja saiake, kohuke, tee, kohv, morss.
Toitu on võimalik manustada ka spordihoones sees, palliplatsi ääres olevatel pinkidel.
Spordihoonesse sisenemisel tuleb jalanõud jätta sissepääsu juurde.
Pesemine
Viru-Nigula spordihoones on piiratud pesemisvõimalused: 2 dušikohta naistele ja 2 meestele.
Tegutsemine eriolukorras
Võistlejad osalevad omal vastutusel. Vigastuse või muu eriolukorra puhul helistada korraldajatele
numbril 56159998, õnnetuse korral telefonil 112.

