KoKu XV Suur Võidujooks
VÕISTLUSINFO

Toimumisaeg: Laupäev, 15. oktoober 2016.
Võistluskeskus: Mooste, Põlvamaa.
Mooste mõis (koolimaja) (http://bit.ly/2dqK1va).

Reeglid: Koku võidujooksul saavad startida 2–3-liikmelised võistkonnad. Kuna tegu on
võistkondliku võistlusega, siis võistkond peab püsima nii rajal kui punktides koos ning ei tohi
kaotada silmsidet. Tasavägise võistluse korral arvestatakse koht viimase võistkonnaliikme
jõudmisel üle finišijoone. Võistlejad transporditakse võistluskeskusest starti bussiga.
Võistlejad saavad korraga kätte kogu kaardikomplekti ja peavad ise õigel ajal kaarte
vahetama. Jälitamine ja koostöö erinevate võistkondade vahel on lubatud, kui mõlemad
osapooled sellega nõus on. Rajal võib olla hajutuspunkte. Võitjaks kuulutatakse võistkond,
kes leiab üles kõik punktid ja jõuab esimesena finišisse Moostesse. Oma tervisliku seisundi ja
füüsilise võimekuse eest vastutavad võistlejad ise. Sama maastiku kohta käivate uuemate
kaartide rajale kaasa võtmine ei ole lubatud.

Ajakava:

09.00 – võistluskeskus avatud
10.20 – väljub Moostest buss A-raja starti
11.00 – A raja start
u 11.00 – väljub Moostest buss B raja starti
11.30 – B raja start
13.30 – võitja eeldatavalt finišis
autasustamine jooksvalt
16.00 – Põlva teisipäevakute lõpetamine Mooste mõisas

Võistlusmaastik: valdavalt hea ja väga hea läbitavusega kogu raja ulatuses. Raja
algusosas esineb rohkem (väike)linnalikku maastikku koos asula, suusaradade ja
aiamaadega. Rada läbib algus- ja keskosas nii Orajõe kui Ahja jõe orgusid, mis on kohati
väga järskude veergude ja ovraagidega ning lammialadel leiab ka soisemaid paiku. Lõpuosas,
pärast Ahja jõe teistkordset ületust, muutub maastik tasasemaks ja soisemaks, füüsiliselt
kergemaks. Lõpus saab viimased jõuvarud ära põletada ilusate sügiseste põldude vahel.

Rajapikkused ja kasutatavad kaardid:
A-rada – 21,8 km 31KP
1) Mammaste; 1:10 000; h=5 m aastast 1996
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=9608
2) Taevaskoja; 1:15 000; h=2,5 m; aastast 1989
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=8918
3) Saesaare; 1:15 000; h=4 m, aastast 1981
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=8118
4) Valgesoo; 1:20 000; h=4 m, aastast 1976
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=610
5) Lahojärve (muudetud kujul), 1:5 000, h=2,5 m, aastast 2013
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2013035
6) Mooste; 1: 15 000; h=2 m; aastast 1985
http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=8518
B-rada – 13,3 km 17KP
Kasutab A-raja kaarte 4-6.

Rajameister Mihkel Järveoja. Meeskonnas Alar Assor, Martin Simpson, Kaarel Kure, Ülo
Needo, Nikolai Järveoja.
Raja legendid on prinditud eraldi lehele. Kaartide komplekti saab iga võistkonna liige.
Mõlemal rajal on eraldi arvestused meeste, naiste ja segavõistkondadele ning
autasustatakse iga klassi kolme paremat võistkonda.

Keelualad ja ohukohad: Ei ole soovitav joosta läbi taluhoovidest (juhul kui sealt avalik
tee läbi ei lähe) ja üle põldude, kuhu on värskelt külvatud talivilja või muud põllukultuuri.
Mõned talud vanadel kaartidel on mahajäetud või hävinenud, millest läbiminek pole
probleem. Niiet otsustage vastavalt olukorrale ja mõistlikule meelele ja kasutage oma
parimaid põllumajanduslikke ja külakogukondlikke teadmisi. Korraldajad on üritanud
teavitada enamikke raja loogilisele liikumisteele jäävaid maaomanikke toimuvast üritusest ja
palunud neil koerad kinni panna. Siiski tuleks majapidamiste läheduses suhtuda neisse
mõõduka ettevaatlikkusega ja ehmunud peremeestele või -naistele seletada toimuva ürituse
ohutut ja sõbralikku sisu. Kuna Eesti metsades on käimas aktiivne põdrajaht, siis on räägitud
ka kohalike jahimeestega, mistõttu osalejad ei tohiks ajujahi keerisesse sattuda. Püssiga
mehi nähes püüa nendega siiski sõbralikult läbi saada. Rajal tuleb paaril korral ületada ka
Ahja jõgi – korraldajad on teinud kõik selleks, et soovi korral saab jõest üle kuiva jalaga, aga
keelatud pole ka ujuda, sumbata, hüpata. Pigem siiski ei soovita, sest vesi on külm ja oma
tervisliku seisundi eest vastutab rajal lõpuks siiski võistleja ise.
Igale võistluskaardile on märgitud korraldajate telefoninumber, millele saab abi palumiseks
helistada.

Märkesüsteem: SPORTident-süsteem. Üks SI-kaart võistkonna peale. Palun kontrollida
stardiprotokollist, et võistkond läheks rajale õige kaardiga. Võimalus rentida SI-kaarti ka
korraldajatelt. SI-kaardi laenutus 2€. NB! A-rajal on 31 kontrollpunkti, mis tähendab, et SI-8
kaarte (numbrid vahemikus 2 000 000 … 2 999 999) ei saa kasutada. Loe siit, mis versioon
kaart sinul on: http://www.tak-soft.com/sportident/kaart/index.php

Lisateenused: Pärast võistlust kõigile osalejatele dušš Mooste koolimajas, soe supp ja
Värska vesi. Rajal olevates joogipunktides pakutakse vett ja teed. Lisaks on võistluskeskusest
paarisaja meetri kaugusel suitsusaun, kus loodetavasti Kuulsuste Küna liikmed pakuvad
audientsi ja heietavad oma võitudest ja kaotustest. Tegemist on segasaunaga ja
pesemisvõimalused on seal askeetlikud (sooja vee tünn, külma vee voolik). Sauna asukohta
vaata viimaselt võistluskaardilt.

Maksumus: Ühe inimese stardimaks 12€, nooremad kui 20-aastased ja pensionärid 8€.
Registreerumine: Registreeruda on võimalik 10. oktoobri (esmaspäev) keskööni
https://www.osport.ee/ keskkonnas ja kui seal ikka kuidagi hakkama ei saa, siis aadressil
mihkeljarveoja@gmail.com. Teatada oma võistkonna nimi, liikmed, SI-pulga number ja
rada, mida soovite joosta. Ospordis registreerudes märkige võistkonna kohta ainult üks SInumber. Kuna selles keskkonnas pole võimalik taolist keerulist osavõtutasu skeemi
lahendada, siis arvutage ise, kui vanad te olete ja kandke OK Põlva Kobrase arvele õige
rahasumma.
Täpsem informatsioon võistluse kohta 5341 5075 (Mihkel) ja 7994851 (OK Põlva Kobras).
Detailsem võistlusinfo, rajale jäävate vaatamisväärsuste tutvustus,
registreerunud
võistkonnad ja lõpuks ka tulemused, ilmuvad aadressile http://kobras.polvamaa.ee

Stardimaks palun maksta OK Põlva Kobrase arveldusarvele: EE772200001120074588
(Swedbank) või EE241010402009464002 (SEB) või kohapeal korraldajatele.

Kuulsuste Küna: Alates 2007. aastast on loodud võistluse juurde Kuulsuste Küna, kuhu
saavad kuuluma need, kes on A ehk pikemal rajal võitnud KoKu jooksu 3-l korral. Kuulsuste
Küna liikmed saavad eluaegse tasuta osalemisõiguse KoKu suurjooksudel ja õiguse startida
iga kord 2 sammu teistest eespool. Esimesteks liikmeteks Künas olid Mati Tiit ja Rain
Eensaar, kes võitsid jooksu võistkonnaga „SKM ja Mati” aastatel 2003, 2004 ja 2006. Veidi
hiljem lisandusid Lauri Sild, kes on jooksu võitnud aastatel 2009-2012 ja Timo Sild, kes oli
parim 2007, 2009, 2011 ja 2012. Suure tõenäosusega pannakse sel aastal Küna lukku ja KoKu
jooks võtab määramata ajaks puhkuse (vähemalt senises formaadis).

Korraldajad:OK Põlva Kobras ja TAMC
Käisi 11, Põlva linn, 63308
Telefon/faks: 799 4851
E-mail: okkobras@gmail.com

TOETAJAD JA ABILISED:

PÕLVAMAA EKSPERTGRUPP

MESIVESKI
Pärast KoKu jooksu, algusega kell 16.00, toimub Mooste
koolimajas (mõisas) Põlva orienteerumisteisipäevakute
parimate autasustamine. Olete teretulnud!

Eelmiste jooksude võitjad:

I KoKu 2002 – võitja kohta andmed puuduvad
II KoKu 2003 – „SKM ja Mati” (M.Tiit, R.Eensaar)1.23.12
III KoKu 2004 – „SKM ja Mati” (M.Tiit, R.Eensaar) 1.38.23
IV KoKu 2005 – „SK Esto” (M.Marrandi, E. ja R.Pellja) 1.50.04
V KoKu 2006 – „SKM ja Mati” (M.Tiit, R.Eensaar) 2.02.59
VI KoKu 2007 – „The Timo Sild Experience”(T.Sild, P.Pihl) 1.58.12
VII KoKu 2008 – „Läti Tiss“ (M.Puusepp, P.Pihl) 1:58.01
VIII KoKu 2009 – „The Sild Experience“ (T.Sild, L.Sild, J.Truusalu) 1:55.22
IX KoKu 2010 – „The Sild Experience“ (K.Heinmann, L.Sild, J.Truusalu) 2:58.02
X KoKu 2011 – „The Ultimate Sild Experience“ (L. Sild, T.Sild) 2:19.11
XI KoKu 2012 – „The Sidekompanii Experience“ (L. Sild, T.Sild) 3:20.58
XII KoKu 2013 – „Ats ja Uku“ (Ats Sõnajalg, Uku-Laur Tali) 2:59.13
XIII Koku 2014 – „Laktatsidoos“ (Ats Sõnajalg, Uku-Laur Tali) 2:35.33
XIV KoKu 2015 – „Südamesportlased ja SiS“ (Kenny Kivikas, Raido Mitt) 2:18.03
XV KoKu 2016 -

