Piirimail 2022 JUHEND

Tere, hea motoentusiast!
Oled registreerunud osalema "Nägemata Eesti" viiendale etapile, Piirimail 2022.
Ootame sind hiljemalt 27. augustil 2022 Valgamaal, Taageperas Kivimäe Turismitalus.
Start on avatud kell 12:00 - 13:00, millele eelneb võistlejate koosolek kell 11.10.
Siiski, parim aeg saabumiseks on eelneval õhtul, siis on saadaval parimad magamiskohad ja on
võimalik konkurente nõrgestada. Võistluseelne õhtu võimaldab tutvuda kaasvõistlejatega ning leida
uusi või kohtuda vanade sõpradega.

Aadress:
Tümba, Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond, 68502.
Asukoht kaardil: https://goo.gl/maps/k64PX6TFrjJLNj5m7
57.993217045073884, 25.67183003861672

*** PANE HÄSTI TÄHELE ***
Sa pole enne võistlejate hulka arvatud, kui makse on korraldaja arvele laekunud.
Tasudes enne 24.08 kella 23:59 (kolmapäev), tuleb osavõtu eest maksta vaid 35€. Pärast seda 45€.
Osavõtutasu eest saad rajakaardi, pääsed rajale ja punktiarvestusse ning osaled õhtusel
ühisolemisel.

*** LEIB & UNI ***
Majutus:
Broneeri majutus varakult: piirimail@nägemataeesti.ee
Majutamiseks on võimalik valida:
1) Mugavustega tuba peamajas: 25€/öö
2) Mugavustega tuba tegevusmajas: 25
3) Kämping kuni 5-le inimesele:
4) Koht ühises magalas: 10€/öö (majutus madratsil oma tekikoti abil)
Enda telgis saad magada 5€/öö
Majutuse hinna sees on käteratid.

Toitlustus:
Süüa pakutakse reede õhtul, laupäeva hommikul ja õhtul ning pühapäeva hommikul.
R õhtu saab saiakest ja muud näksi
L ja P hommikusöök on 6 € (buffee stiilis)
L õhtusöök 8 € (buffee stiilis – sealiha/kanasnitsel, kartul, kaste, värske salat, leid/sai,
mahlajook/kohv).
Söögi saamiseks on vajalik eelregistreerimine, tasumine ülekandega! Vastasel juhul jääd ilma!

*** OSAVÕTUTASU ***
Saaja: Kait Kaarel Puss
Arvelduskonto: EE037700771008073614.
Selgitusse lisada osaleja nimi, kelle eest osavõtutasu on tasutud ja võistlusklass, lisada ka
söögikorrad ning majutus.
(Näiteks: Uputaja, KRU, telk, L hommik, L õhtu, P hommik). Kõige mugavam on tasuda korraga
ööbimise ja toitlustamise eest, lisa vastav kirjeldus oma ülekandele.
Kohtade arv on piiratud: eelregistreeruda saab maksimaalselt 100 võistlejat.

*** Orienteerumise kirjeldus ja reeglid ***
1. Orienteerumine toimub kahes klassis: asfalt (ASF) ja kruus (KRU).
2. Põhidokumendiks on rajakaart (RK).
3. Orienteerumise raamistik ja üldised reeglid on kirjas Nägemata Eesti kodulehel
www.nägemataeesti.ee
4. START - kohtunik annab võistlejatele üle RK peale võistleja stardi registreerimist. Stardi
registreerimiseks tuleb võistlejal „Nutilogi” äpis „START” vajutada ja võistlusaeg läheb käima
hetkest, kui kohtunik võistleja stardi kinnitab.
5. Orienteerumise kontrollaeg on 6 tundi, alates võistleja võistlusaja käivitamise hetkest.
6. FINIŠ - võistleja on orienteerumise lõpetanud, kui ta on jõudnud FINIŠi punkti ja „Nutilogi”
äpis vajutanud „FINIŠ”. Orienteerumise FINIŠ suletakse lõplikult kell 20:00
7. Osalejate ülesandeks on kontrollpunkti läbimist tõendada punktis viibides „Nutilogi”
rakenduses koha fikseerimisega ja/või küsimusele vastamisega.
•

Kõik kontrollpunktid (KP) asuvad tavaliiklusele avatud teede ääres.

•

Osaleda on lubatud kuni kolmerattalise sõidukiga.

•

Mootorratas peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.

•

Lubatud on igasugused lisa mõõteriistad.

•

Osalejal on lubatud kaasa võtta kaassõitja(d).

•

Arvestust peetakse kahes klassis: ASF ja KRU. Naiste arvestus mõlemas klassis on eraldi.

•

Osalejad on kohustatud kogu motoorienteerumise etapi jooksul täitma liiklusseaduse nõudeid,
võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust mootorrattajuht.

•

Sõit keelatud kohas (metsanoorendikud, viljapõllud, majapidamiste hoovid,
sisenemiskeeluga kaitsealad, kaardile märgitud keelualad) – diskvalifitseerimine, ilma
vaidlusteta.

Punktiarvestus ja autasustamine
Kaardile on märgitud erineva raskusastmega punktid: ring – kerge, kolmnurk – keskmine, ruut –
raske.
Kruus:
Ring – KP paikneb kruusateel (väärtus 4 punkti);
Kolmnurk – KP paikneb pinnasteel/natuke kehvemal kruusateel (autoga sõidetav, väärtus 4 punkti);
Ruut – KP paikneb porisel, libedal, rööbastega, pehmel, liivasel või järsema tõusuga teel (väärtus 5
punkti).
Asfalt:
Ring – KP paikneb asfaltteel (väärtus 3 punkti);
Kolmnurk – KP paikneb valdavalt kruusateel, asfaltteest kuni 1km kaugusel (väärtus 4 punkti);
Ruut – KP paikneb valdavalt kruusateel, asfaltteest üle 1km kaugusel (väärtus 5 punkti).

Karistused:
Kiirusepiirang on 110 km/h: 10 s ületamise puhul 3 trahvipunkti.
Kontrollaja ületamine: Iga minuti ületamise kohta 1 trahvipunkt.
Paremusjärjestuse moodustamisel võrdsete tulemuste korral lähtutakse järgmistest prioriteetidest
alltoodud järjestuses:
1. Orienteerumise KP-de punktisumma
2. Trahvid
3. Boonused
4. Õiged vastused

Rohkem infot
* Nägemata Eesti veebileht https://nägemataeesti.ee
* Facebook https://fb.me/e/h3VYOlEOY
* Sarja vestlusgrupp https://www.facebook.com/groups/motoorienteerumine/
Parimate soovidega
Piirimail korraldustiim

