
Lõuna- Eesti retk 2022 JUHEND

Orienteerumissarja „Nägemata
Eesti“ Lõuna-Eesti Retk

1. Aeg, koht, korraldaja kontaktid

1.1Orienteerumissarja Nägemata

Eesti etapp Lõuna-Eesti Retk

toimub laupäeval, 18 juuni 2022a.

üldiseks liikluseks avatud teedel.

1.2Start/finiš/: Mooste viinavabrikus

1.3http://viinavabrik.ee/ 

1.4Lõuna-Eesti Retk etappi

korraldavad Ahti Lind ja

Peeter Parik

1.5Majutus - Ahti Lind

5162584.

ahti.lind@hansa-flex.com

   Rajameistrid - Ahti Lind

(asfalt) 5162584, Peeter Parik

(kruus) 53569290

1.6Üldised

korraldusküsimused: Ahti

Lind 5162584

1.7Ürituse kodulehekülg ja registreerumine:
www.nägemataeesti.ee  

2. Registreerimine ja osavõtutasu

2.1Registreerumine

aadressil www.nägemataeesti.ee, või

täites ankeedi kohapeal  enne

 starti.

2.2Kulutuste osaliseks

kompenseerimiseks on kehtestatud

osavõtutasu osaleja kohta,
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kaassõitja osalustasu maksma ei

pea.

2.3Osavõtutasu saab tasuda kohapeal

sularahas või ülekandega

● Ahti Lind

LT633500010014455488

● Registreerimisel

vajalik esineja ja

sünninimi (kui see

erineb ülekande

tegijast)

2.4Osavõtutasu laekumisel/tasumisel kuni

15.06.2022 kella 23.59-ni 35.- EUR,

alates 16.06.2022 ja kohapeal 45.-

EUR.

2.5Osalustasu sisaldab: Osalemist

orienteerumisel, tsikli parkimist finišis,

õhtune pidu (Kapriiz) ja jaanituli

2.6Registreerunud osaleja mitteilmumise
korral osavõtutasu ei tagastata.

3. Ööbimine ja toitlustus
3.1Linakojas (+372 5354 2401) on kolmes

toas 15 magamis kohta (15€ nägu).
Etteteatamisega on võimalik tellida 4
kohalised (voodid, linad, tekid, padjad,
bleedid) telgid mis paigaldatakse peopaiga
kõrvale. 2 ööd neljakohaline telk maksab
440 €.Viimane teavitamise kuupäev
korraldajale (5162584) on 13 juuni. 15 km
peopaigast Põlvas on Pesapuu hotell.
https://www.kagureis.ee/. Korraldaja poolt
on vajadusel sinna transport.

3.2Telkimine – Oma telgiga on koht tasuta

3.3Oma ööbimis soovi osas saab infot
5162584

3.4Toitlustamine:

3.5Hommikusöögid 10.- €

inimene laupäeval ja

pühapäeval

3.6Õhtusöök (praad ja kook)

12.- € inimene laupäeval.

3.7Buffe avatud ka muul ajal.

3.8Baar alkoholiga olemas

kohapeal. Õlu 2 €

3.9
Maksmine

ainult
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sularahas

või

ülekandega.

4. Vajalikud dokumendid
4.1Registreerimisankeet - saab täita

internetis ja ka kohapeal.

4.2Omavastuse kokkulepe kinnitatakse
registreerumisel ning ülekande
sooritamisega.

4.3A-kategooria juhiluba.

4.4Mootorratta registreerimistunnistus kehtiva
tehnoülevaatuse märkega.

4.5Mootorratta kasutusõigust tõendav
dokument, kui kasutaja ei ole kantud
registreerimis tunnistusele.

5. Ajakava
Reede – 17. juuni 2022

Mooste viinavabriku

võtab vastu ja saun

soe

Laupäev - 18. juuni 2022

9.00 -11.00        Hommikusöök

10:00

-11:30        Kogunemine,

registreerimine

11:35

-12:00        Koosolek

(osavõtt

kohustuslik!)

12:00 - 13:00 Start

-- aega rajal olla on

6 tundi peale

võistleja stardi

kinnitust.

18:00 - 19:00 Finiš

suletakse.
Õhtul autasustamine . Mängib Kapriiz ja
diskor.

Planeeritud ka tünnisaun ja jaanilõke.

Saun

Pühapäev - 19. juuni 2022

9.00-11.00        Hommikusöök

6. Orienteerumise kirjeldus
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6.1Orienteerumine toimub kahes klassis:
asfalt (ASF) ja kruus(KRU).

6.2Põhidokumentideks on rajakaart(RK).

6.3Orienteerumise raamistik on kirjas
Nägemata Eesti kodulehel

6.4Sarja üldised reeglid:
https://nagemataeesti.ee 

6.5Start- kohtunik annab võistlejatele üle RK
peale võistleja stardi registreerimist. Stardi

6.6 registreerimiseks tuleb võistlejal „Nutilogi”

äpis „start” vajutada ja võistlusaeg läheb

käima hetkest, kui kohtunik võistleja stardi

kinnitab.

6.7Orienteerumise kontroll aeg on 6 tundi,
alates võistleja võistlus aja käivitamise
hetkest.

6.8Finiš-võistleja on orienteerumise

lõpetanud, kui ta on jõudnud finiši

punkti ja „Nutilogi” äpis vajutanud

„finiš”. Orienteerumise finiš

suletakse lõplikult kell 20.00

6.9Osalejate ülesandeks on

kontrollpunkti läbimist tõendada

punktis viibides „Nutilogi” rakenduses

koha fikseerimisega ja/või

küsimusele vastamisega.

7. Punktide arvestus
7.1Kruus – rada kulgeb valdavalt kruusa- ja

pinnasteedel. Iga kontrollpunkt on 1000
punkti ja tegemist on jagatud punktidega.
Punktid jagatakse sealt KP-st läbinute
vahel.

7.2Asfalt – rada kulgeb valdavalt tolmuvaba
kattega teedel. Iga kontrollpunkt on 1000
punkti ja tegemist on jagatud süsteemiga.
Punktid jagatakse sealt KP-st läbinute
vahel.

7.3Mõlemas klassis on kella 15.00-st avatud
staabis õnne laegas kus jagatakse
vastavalt sõitjate arvule lisapunkte välja.
Klassi kohta on punkte 1000. Kui klassis
on sõitjaid 60 siis võid saada lisapunkte
16-1000

7.4Kontrollaeg on 6h, lisaaeg 1h. Ajaületusel
(ehk lisaajal) on trahviks 50 punkt minuti
kohta!

7.5Lubatud kiiruse ületamine annab
karistuspunkte. Karistus punktide lisamine
ja arvutamine toimub äpis automaatselt.
Karistuspunkte hakatakse lugema kiirusel
üle 105 km/h, iga 10 sekundi kohta, mille
jooksul kiirust ületati. Näidis: sõites 10
sekundit kiirusel 105 km/h saab võistleja
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karistuspunkte -50, sõites 20 sekundit 105
km/h saab võistleja karistuspunkte -100.

Tähelepanu! Asulates on kiirusepiirang 50!

Sõit keelatud kohas (metsanoorendikud,
viljapõllud, sisenemiskeeluga kaitsealad) –
diskvalifitseerimine.

7.6Paremusjärjestuse moodustamisel
võrdsete tulemuste korral lähtutakse
järgmistest prioriteetidest alltoodud
järjestuses:

● Orienteerumise KP-de
punktisumma

● Õiged vastused
● Miinuseks – kiiruseületamine

8. Kontrollpunktide tähistus
8.1Kõik kontrollpunktid (KP) asuvad

tavaliiklusele avatud teede ääres.

8.2Osaleja tohib liikuda KP ainult mööda
liiklusele avatud teid, kahjustamata
loodust ja eraomandit.

8.3KP on kaardil märgitud ringiga (kerge),
kolmnurgaga (keskmise raskusega) või
ruuduga(raske).

9. Masinad, osalejad, klassid
9.1Osaleda on lubatud kuni kolmerattaliste

sõidukiga.

9.2Mootorratas peab vastama
Liiklusseadusega kehtestatud
tehnonõuetele.

9.3Lubatud on iga sugused lisamõõteriistad.

9.4Osalejal on lubatud kaasa võtta
kaassõitja(d).

9.5Arvestust peetakse kahes klassis: asfalt ja
kruus –üld arvestus ja eraldi naiste
arvestus.

10.Üldised kohustused

10.1Osalejad on kohustatud

kogu motoorienteerumise

etapi jooksul täitma

liiklusseaduse nõudeid,

võimalike avariide ja

rikkumiste korral kannab

täielikku vastutust

mootorrattajuht.

10.2Orienteerumise käigus on ratta
hooldamine, remont ja tankimine lubatud.
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11.Autasustamine

11.1Autasustatakse iga võistlus klassi

kolme paremat võistlejat, meeste ja

naiste arvestuses eraldi.

11.2Korraldaja ja toetajad võivad välja

panna eriauhindu.

12.Muud

12.1Tehniliserikke korral võistluse ajal

aitab korraldaja leida oma

võimaluste piirides lahenduse ja

transpordib tsikli vajadusel tasuta

finišisse. Tsiklitransport ja

hoiustamine võistluse välisel ajal

kokkuleppel.

12.2Tanklad asuvad Põlvas, Tartus, Võrus,
Otepääl

12.3Korraldaja jätab endale igaks juhuks
õiguse teha väikeseid muudatusi
ajakavas.

12.4Protestid ja vaidlused lahendab vajadusel
kohtunike kogu.

12.5Võetud punktid ja nende olemasolu

kontrollida korraldajaga 2 tunni jooksul

peale finišeerimist. Hilisemaid

pretensioone ei arvestata.
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