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VÕISTLUSKESKUS
Salamaa puhkekeskus Taevaskojas http://www.salamaa.eu/

AJAKAVA
Laupäev 21. oktoober 2017
Kell 10.00 Võistluskeskus avatud
Kell 10.50 Kaartide jagamine stardijoonel olevatele võistkondadele
Kell 11.00 Saab startida
Kell 13.30- 15.00 Avatud saunad
Kell 14.00 Lõpetamise kontrollaeg
Kell 14.30 Autasustamine
Kell 15.00 Põlva teisipäevakute pidulik lõpetamine

VÕISTLUSKORRALDUS
Võistluse eesmärk on jalgsi liikudes koguda maksimaalne punktisumma läbides maastikul
paiknevaid kontrollpunkte (KP). KP-de väärtus on 2 kuni 5 punkti sõltuvalt keerukusest ja/või
kaugusest ning vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.
Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav
(valikorienteerumine). KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi.
SI –pulk peab olema kõigil võistlejail.
Selleks, et võistkond saaks punkte KP külastamise eest, peavad võistkonna kõik liikmed
tegema SI-kaardiga märke selle KP SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 60 sekundit.
SI-jaama rikke või selle kahtluse korral on vaja teha KP-s asuva kompostriga märge
võistluskaardi servale. Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1
minut hilinemist — 1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Kontrollaja ületamisel
enam kui 30 min tulemust ei arvestata.
Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud
trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
Võistkonna finiši aega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
Rajal olles võib kasutada vaid korraldajate poolt antud kaarti ning abivahendina ainult
magnetkompassi ja kella. Muude navigatsiooniseadmete ja programmeeritava
arvutustehnika kasutamine on keelatud.
Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab kogu võistkond
pöörduma tagasi võistluskeskusse ja nad loetakse finišeerinuks.
Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja samblarohelisega märgitud õuealadele
ja taluhoovidesse sisenemine on keelatud!

MAASTIK
Viimaste nädalate vihmasadudega on paljud kohad vesised. Metsa läbitavus väga heast väga
halvani. Suured sõnajald on juba kolletunud ja närbunud

KAART
Mõõtkava 1:30 000, kõrgusjoonte vahe 5 m, orienteerumiskaardi lihtsustatud kujunduses,
seisuga 2010. Sarnane olukord, kui KoKu jooksude kaartidel. Suurus A4. Kaardil pole rohelist
värvi kasutatud. Raiesmikud on kujutatud helekollasena, vanemad kinnikasvanud raiesmikud
kollase rastrina. Kõlvikupiiri tingmärki pole kasutatud. Kaart on kilekotis. Legendid kirjapildis
kaardiservas.

RADA
Maastikul on 20 kontrollpunkti. Kõigi KP-de läbimise eest on võimalik koguda 70 punkti.

AUTASUSTAMINE
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mehed – 7 võistkonda - 2 esimest võistkonda
naised – 7 võistkonda - 2 esimest võistkonda
mehed ja naised – 18 võistkonda – 3 esimest võistkonda
mehed ja naised – 4 võistkonda- võitjaid
sõltumata soost – 2 võistkonda - võitjaid
vähemalt kahest erinevast põlvkonnast – 24 võistkonda – 3 esimest võistkonda

MUUD
Kokku registreerus 63 võistkonda. Rajalt tagasi saabudes saab süüa õues suppi ja kasutada
kolme sauna. Naised suitsusauna. Mehed soome ja iglu sauna.
Erandkorras saab teha muudatusi võistluspäeva hommikul kaartide kättejagamise ajal
järgnevalt: võistkonna liikme vahetus — 1 €
Si Pulga numbri vahetus – 1 €
Korraldaja: OK Põlva Kobras
Peakorraldaja: Nikolai Järveoja, okkobras@gmail.com , telefon 50 34368
Rajameister: Maret Vaher, telefon 52 32977
SI: Priit Nurmoja, priit.nurmoja@gmail.com , telefon 51 42121

