MulgiMadin 2022 Juhend
Nägemataeesti orienteerumissarja VII etapp
Korraldajate kontaktid üldküsimusteks: Peeter Parik, Pets9555@gmail.com , 5356 9290

1. Aeg ja koht
1.1. MulgiMadin 2022 toimub laupäeval, 24. septembril 2022 liikluseks avatud teedel.
1.2. Start asub Pinska Külalistemajas, Viljandimaal. Koordinaadid on leitavad internetis, võimalus ka
viitade järgi kohale tulla.
1.3. Nõrgestamine, start, autasustamine ja after-party toimub Pinska Külalistemajas.
1.4. Rada: Kruus/asfalt - Tõnis 5336 5598
Võistluse kodulehekülg asub www.nägemataeesti.ee

2. Majutus, toitlustus
2.1. Majutus Pinska Külalistemajas 2-stes, 3-stes ja 4-stes tubades, saalis või telgis. Võimalus
majutuseks alates reedest , kell 19.00 https://www.pinska.net/
Voodikoht tubades 17 € /öö inimese kohta.
Saalimajutus -15 inimest 12 €/öö inimese kohta
Telkimine 5€ / nädalavahetus
Broneerimine: Angelika Toom, 5665 3333
2.2. Toitlustus

Hommikusöök 6 €
Õhtusöök- supp/praad 3-9€

Majutuse ja toitlustuse eest võimalik tasuda kohapeal sularahas ja kaardiga.

2. Ajakava
Reede, 23. september 2022
19:00 Avatud majutuseks Pinska Külalistemaja ja telkimisala.

Reedel ja laupäeval sauna võimalus mõlemal õhtul kõigile soovijatele tasuta.

Laupäev, 24. september 2022
08:00 - 10:00 hommikusöök
09:00 - 11:00 Kogunemine, registreerimine Pinska Külalistemaja parklas,
11:00 – 11:45 Osalejate koosolek. Osalemine kohustuslik!
12:00 – 12:30 Start
kuni 18:15 Finišeerimine
18:15 Finiši ala sulgemine
Autasustamine ja vabakava

Pühapäev, 25. september 2022
08:00 - 10:00 hommikusöök
Laagri kokku korjamine, viimased muljetamised ja jällenägemise soovimine.

NB! Korraldaja jätab õiguse teha ajakavasse muudatusi!

3. Võistluse kirjeldus
3.1. Orienteerumine toimub kahes klassis – asfalt (ASF) ja kruus (KRU).
3.2. Põhidokumendiks on rajakaart (RK).
3.3. Orienteerumiskaardi saab osaleja orienteerumise stardikohtunikult peale starditähise
registreerimist äppis.
3.3. RK-l on märgitud kontrollpunktid (KP), iga KP väärtus on 1000 punkti ja see jagatakse kõikide
antud KP külastajate vahel võrdselt.
3.4. Orienteeruja ülesandeks on:
3.4.1. Läbida trass etteantud kontrollajas.
3.5. Start - kohtunik annab osalejatele üle RK peale starditähise registreerimist Nutilogis .
3.6. Finiš – orienteerumine on lõpetatud, kui osaleja on sellest Nutilogis kinnitanud.

4. Radade iseloomustus ja kontrollpunktide (KP) tähistus
4.1. Kruus – rada kulgeb valdavalt kruusa- ja pinnasteedel.
4.2. Asfalt – rada kulgeb valdavalt tolmuvabadel teedel.
4.3. KP-d on tähistatud kaardil punaste ringide ja kolmnurkadega.
4.4. Orienteeruja tohib liikuda kontrollpunktideni ainult mööda liiklusele avatud teid, kahjustamata
loodust ja eraomandit. Nende reeglite eiramise korral kannab osaleja ainuisikuliselt täit vastutust
seadustest tuleneval määral. Teolt tabamise korral, jagab korraldaja omanikule rikkuja
kontaktnumbri.

5. Punktiarvestus
5.1. KP-d on RK-l tähistatud punase ringiga ja kolmnurgaga ning kontollpunkt asub tähise keskel. KP
on algselt väärt 1000p, KP jagatakse külastajate arvuga.
Näide: KP-d läbis 5 orienteerujat, punkte KP eest saab 1000/5=200 punkti.
5.2. Kõik jagamisel tekkivad punktid ümardatakse alla, täisarvuni.
5.3. Orienteerumise võidab osaleja, kes kogub summaarselt kõige suurema punktisumma
(orienteerumise KP punktid – karistuspunktid).
5.5. Võrdse punktisumma kogumisel eelistatakse orenteerujat, kelle raja läbimise aeg oli lühem.
5.6 Punkti küsimusele vale vastuse andmisel on punkti väärtus 0.

6. Masinad, osalejad, orienteerumisklassid, varustus
6.1. Lubatud on üritusest osa võtta kuni kolmerattalise sõidukiga.
6.2. Üritusel kasutatav mootorratas peab vastama liiklusseadusega kehtestatud nõuetele.
6.3. Lubatud on kasutada igasuguseid navigatsioonivahendeid.
6.4. Orienteerujal on lubatud kaasa võtta kaassõitja (kaardilugeja).
6.5. Vastavalt liiklusseadusele vajalikud dokumendid.
6.5.1 A-kategooria juhiluba
6.5.2 Mootorratta registreerimistunnistus kehtiva tehnoülevaatuse märkega.
6.5.3 Mootorratta kasutusõigust tõendav dokument kui orienteeruja ei ole kantud mootorratta
tehnilisse passi.

6.6. Igal osalejal peab orienteerumise ajal olema kaasas töötav (ja laetud akuga) mobiiltelefon, mille
number on esitatud registreerimisel. NB! See on ohutusnõue!
6.7. Iga orienteeruja peab katkestamisest või muul põhjusel lahkumisest korraldajatele tingimata
teada andma. Kontakt raja kaardil leitav.

7. Registreerimine ja osavõtumaks
7.1. Orienteeruja on registreerunud, kui osavõtutasu on laekunud.
7.2. Registreerudes enne 22. septembri kella 23:59, tuleb osavõtu eest maksta 35€. Peale seda 45€.
7.3. Registreerudes kohapeal, tuleb tasuda 45 € . Kohapeal maksmine on võimalik ainult sularahas.
Kaassõitja ei pea tasuma osavõtutasu.
7.4. Raha korjab kokku Ann Tarvis , pangakontole EE607700771003432690, märkustesse lisada
võistlejanimi, võistlusklass, telefoni number.
7.5. Üritus toimub, kui startijaid on üle 3 osaleja ühes orienteerumisklassis.

8. Üldised kohustused
8.1. Osalejad on kohustatud kogu orienteerumise jooksul täitma liiklusseaduse nõudeid.
8.2. Osalejad startimisega on kinnitanud, et on lugenud juhendit ning teadlikud ja nõustunud, et
üritusel osalemine on täielikult tema enda vastutusel. Osaleja on varaliste tagajärgede eest täielikult
vastutav ja ei kuulu orienteerumise korraldaja vastutusalasse.
8.3. Orienteerumise käigus on mootorratta hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu
orienteerumistrassil.

9. Karistused
9.1. Orienteerumise ajal kohtunike poolt fikseeritud liiklusseaduse rikkumine - diskvalifitseerimine.
9.2. Finiši kontrollaja (orienteeruja stardist 6 tundi) ületamine annab iga hilinetud minuti kohta -30
karistuspunkti. Orienteerumise finiš suletakse lõplikult kell 18:15.
Finišeerida saab ükspuha millises KP´s. Finišeerimine väljaspool KP-ala või peale kella 18:15 -300
karistuspunkti
9.3. Ületades kiirust 110km/h ja edasi vähemalt 11 sekundit, iga sekundi eest 50 karistuspunkt.
9.4. Kohtunike korralduste mittetäitmine -diskvalifitseerimine.

10. Protestid
10.1.Võimalikud protestid, probleemid lahendab peakohtunik kohapeal enne autasustamist.

11. Autasustamine
11.1. Autasustatakse ASF ja KRU klassi kolme paremat osalejat naiste ja üldarvestuses eraldi.
11.2. Võimalikud on eriauhinnad ning loosiauhinnad.

12. Kohtunik
12.1. Peakohtunik: Peeter Parik.
12.2. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.

