Kopra II sügisrogain
VÕISTLUSINFO

VÕISTLUSKESKUS
Kanepi gümnaasium Kanepi alevikus

AJAKAVA
Pühapäev 21. oktoober 2018
Kell 10.00 Võistluskeskus avatud
Kell 10.50 Kaartide jagamine stardijoonel olevatele võistkondadele
Kell 11.00 Saab startida (Kanepi staadion)
Kell 13.30- 15.00 Avatud pesuruum ja toitlustus
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 6 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.
Võistlejad võivad kasutada oma SI-kaarti või rentida seda korraldajatelt. SI –pulk peab olema kõigil
võistlejail.
Selleks, et võistkond saaks punkte KP külastamise eest, peavad võistkonna kõik liikmed tegema SIkaardiga 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 maha arvamisega: 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!

Keelatud on ületada taliviljapõlde ja elektrikarjusega piiratud (lamba-) karjamaad Hino ja
Naha küla piiril. Osaliselt on taliviljapõllud tähistatud kaardil keeluala tingmärgiga.

MAASTIK
Võistlus toimub valdavalt männi-kuuse palumetsas. KPde paiknemine võimaldab tutvuda
Pühajõe ülemjooksuga ning kohalike metsajärvede ja -järvekestega.

Pühajõge (= Võhandu jõge) soovitab rajameister ületada sildade kaudu, maha langenud
puudele lootma jääda ei maksa. Vett on jões kohati ca 1m jagu ning jõe luhal tegutsevad siinseal koprad. Kaardile jääval Võhandu jõe osal on 5 autosilda ja üks purre. Viimane on parema
märkamise tarbeks kaardil täiendavalt tähistatud läbipääsu/silla violetse tingmärgiga.
Rajameister palub purde ületamisel aeglustada tempot ning olla tähelepanelik ja ettevaatlik,
et mitte kukkuda vette ega rikkuda eraomandit.
Maastik on reljeefilt pigem lauge, aga kiiremad jooksjad jõuavad ka
maastiku reljeefirikkamatele aladele. Pärast pikka kuiva suve on väiksemad sood endiselt
kuivemapoolsed. Kaardi lääneosas voolav Kokle oja peaks olema ületatav enam-vähem igalt
poolt, v.a. õõtsiksoodel järvede läheduses.

KAART
Mõõtkava 1:20 000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m, orienteerumiskaardi lihtsustatud kujunduses,
seisuga 2016. Suurus A3. Kaardil pole rohelist värvi kasutatud. Raiesmikud on kujutatud
helekollasena, vanemad kinnikasvanud raiesmikud kollase rastrina. Kõlvikupiiri tingmärki
pole kasutatud. Kaart on kilekotis. Legendid kirjapildis kilekotis kaardi taga.

RADA
Maastikul on 26 kontrollpunkti. Optimaalne pikkus umbes 26 km. Kõigi KP-de läbimise eest
on võimalik koguda 96 punkti.

AUTASUSTAMINE
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mehed – 9 võistkonda - 2 esimest võistkonda
naised – 17 võistkonda - 3 esimest võistkonda
mehed ja naised – 17 võistkonda – 3 esimest võistkonda
vähemalt kahest erinevast põlvkonnast – 16 võistkonda – 3 esimest võistkonda
mehed ja naised – 5 võistkonda- võitjaid
mehed – 4 võistkonda- võitjaid
naised - 4 võistkonda- võitjaid
sõltumata soost – 3 võistkonda - võitjaid

MUUD
Kokku registreerus 78 võistkonda 185 osalejaga. Rajalt tagasi saabudes saab süüa kooli
sööklas suppi ja kasutada pesuruume.
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

