Eesti MV rattaorienteerumises 2011
Täiendav võistlusinfo (sinisega 7.juuni täiendused)
Võistluskeskus
Võistluskeskus asub Laanemetsa külas, Räimi järve ääres. Vaata kaarti:
http://cal.worldofo.com/?id=6287&post= Tähistus Valga-Võru maanteelt.
Võistluskeskuses on meditsiinitöötaja. Joogipudelite täitmiseks saab võistluskeskusest
joogivett. Toitlustamist ei ole korraldatud. Piirkonnas on kauplused Taheval (avatud
laupäeval) ja Harglas (avatud laupäeval ja pühapäeval).
Võistlusel on kasutusel võistlusnumbrid, mis tuleb kinnitada ratta juhtraua külge. Numbrid
ja kinnitusvahendid saab võistluskeskusest.
Võistluskeskuses ei saa telkida. Telkimiseks/ööbimiseks sobilikud kohad ümbruskonnas on
RMK Oore telkimisala ja Kivi metsaonn, vt.
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/puhkealad/haanja-karula-puhkeala
Järves on võimalik ujuda. Jalgrattaid ei tohi pesta järves, kuid järvest saab võtta vett
rattapesuks. Võistluskeskuses on WCd.
Start
Startide kaugus võistluskeskusest:
11.06 (lühirada): 2,3 km
12.06 (tavarada): 5 km
Tavarajal 2 erinevat stardikohta. Start 1: M21, N21, M20 ja M40. Start 2: M18, M50, N18,
N40, M16, M60, N16, N50.
Eelstart 3 minutit.
Eelstardi alasse sisenemisel SI-pulkade nullimine ja kontroll, samuti kiivri ja SI-pulga ratta
külge kinnituse kontroll.
Kaart
Kaardi mõõtkava:
Lühirada 1:15000
Tavarada 1:25000
Kõrgusjoonte vahe 5 m.
Kaardilehe suurus mõlemal päeval 30 x 42 cm (A3).
Tavaraja kaardimõõt on kooskõlastatud võistluse volinikuga.
Lühiraja finišis korjatakse võistluskaardid. Kaarte saab kätte peale tavaraja stardi sulgemist.

Radade pikkused
Lühirada
Linnulennult
M21
13 km
N21, M20, M40
9,4 km
M18, M50
8,1 km
N18, N40, M16, M60
7,2 km
N16, N50, avatud rada
5,7 km

Lühim tee mööda radu
18,6 km
13,0 km
12,1 km
10,1 km
7,5 km

KPde arv
15
10
9
7
5

Tavarada
Linnulennult
M21
25,8 km
N21, M20, M40
20,7 km
M18, M50
14,7 km
N18, N40, M16, M60
13,3 km
N16, N50, avatud rada
12,4 km

Lühim tee mööda radu
35,6 km
26,5 km
20,2 km
18,1 km
15,5 km

KPde arv
21
14
13
12
11

Maastik
Suuremas osas hea nähtavusega männimets. Enamus metsateid ja radu on üle 1.5 m laiad.
Teed ja rajad on valdavalt kuivad. Üksikud lühikesed lõigud on mudased, soised või vee
all. Mõned tuule murtud puud üle radade. Sõitmine väljaspool teid ja radu on lubatud.
Tavarajal on kahel pikemal distantsil kaks joogipunkti, lühematel distantsidel üks
joogipunkt.
Ohud
Ettevaatust Valga-Võru maanteed mööda starti sõitmisel ning maantee ületamisel võistluse
ajal.
Soovitame kasutada repellenti, mis on tõrjuks nii sääski kui ka puuke. Samuti soovitame
peale võistlust kontrollida riideid ja keha, et maastikult mõnda puuki kaasa pole võtnud.
Autasustamine
Autasustamine toimub mõlema võistluspäeva järgselt. Eesti MV arvestuses klasside MN16,
MN18, M20 ja MN21 kolme paremat autasustatakse EOK medalite ja diplomitega, klasside
MN40, MN50 ja M60 kolme paremat EOL medalitega.
Kuivõrd klassis N16 (mõlemal võistluspäeval) ja klassis M20 (esimesel võistluspäeval) on
registreerunud vähem kui 4 võistlejat, siis nendes klassides EOK medaleid välja ei anta
ning parimaid autasustatakse diplomi ja esemelise auhinnaga.

