
Rogosi sprint
Võistlusinfo

Rogosi sprint on lahtine orienteerumissprindi võistlus stardia algusega kl 18.00 laupäeval, 18.05
võistluskeskuses juures Ruusmäel.

 Registreerimine veebis www.osport.ee kuni 17.05.2013 või tavaraja võistluse ajal 18.05.2013
kuni kella 14:00 võistluskeskuses Kuural.

 Stardimaks kuni 17.05.2013 veebis registreerides 3 EUR, hiljem 5 EUR
 Klassid: MW14, MW18, MW21, MW35, MW50
 Kaardi mõõtkava 1:5000, h 2,5m.
 eelmine kaart: http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2011027.gif
 Maastik: park/maa-asula/mets, joostavus väga heast keskmiseni
 Stardiprotokollid avaldatakse www.okvoru.ee ja võistluskeskuses Rogosi mõisas hiljemalt kl.

17:00
 Võistlus on Eesti Sprindikarika osavõistluseks (http://osprint.ee)

Kaardiinfo:
Elektriliine ei ole kaardistatud.
Meeldetuletus: sümboliga 519.0 (ületatav kiviaed) kaardistatud objekte tohib ületada.
Alltoodud joonisel on ülemises plokis toodud objektid ületamiseks lubatud, alumisi on keelatud
ületada.

Rajad:
M21, W21 – 2,5 km 18 KP
M18, W18, M35, W35 – 2,1 km    18 KP
M14, W14, M50, W50 – 1,7 km 15 KP

Võistluse reeglid:



 Kõik võistlejad peavad hiljemalt kella 18.00-ks sisenema stardi karantiini alasse (vt. kaarti
allpool)

 Pärast Ruusmäele/Rogosi mõisa saabumist ja enne starti tohivad võistlejad külastada ainult
mõisa sisehoovi, et jätta sinna oma asjad/kotid jms. Igasugused visiidid võistlusmaastikule
ümber mõisahoone (stardi karantiini alast põhja pool) on keelatud!

 Soojendusala = stardi karantiini ala
 Stardiprotokoll avaldatakse mõisa sisehoovis ja stardi juures.
 Eelstart 2 minutit. Lahtised legendid saadaval eelstardis
 Kõik võistlejad peavad stardi hetkel tegema märke stardijaamas!
 Kaardil on KP rõnga kõrval ainult nende järjekorranumbrid. Legendid on trükitud kaardi

paremasse alumisse nurka.
 Maastikul on palju kontrollpunkte, kohati väga lähestikku. Kontrollige hoolega

tunnusnumbreid!
 Liiklus on teedel avatud, kiirus on piiratud 30 km/h. Teede ületamisel peab olema väga

ettevaatlik!
 Viimasest punktist on lühike tähistatud lõik finishisse.
 Rajameistri (Lauri Sild) soovitus riietuse ja jalatsite osas: „Metsaorienteerumise“ variant!

Pärast võistlust:
 Võistlus lõppeb märkega finišijaamas ja tulemuste mahalugemisega kiibist.
 Kolmes kohas mõisahoones on dušivõimalus (Vt kaarti allpool) NB! Naeltega jalatsid

siseruumides keelatud!

PEALTVAATAJAD
Mitte-võistlejatel on lubatud võistluse ajal liikuda võistlusmaastikul. Palume võistlejaid mitte
häirida ja anda neile teed kitsastes läbikäikudes!

Ülevaatekaart


