Tuhamägede 1. Maratonmatka võistlusjuhend
Tuhamägede 1. Maratonmatk on seikluslik valikorienteerumine. Võistlus korraldatakse
Alutaguse Matkaklubi 65. sünnipäeva puhul.
Osalejad saavad liikumise planeerimiseks kontrollpunktidega kaardi. Rajal on kolm
kohustuslikku punkti, ülejäänud valikulised. Punktide võtmise järjekord on vaba. Finisheerida
tuleb kontrollaja sees. Jalgsi liikujate kontrollaeg on 6 tundi, jalgrattaga liikujatel 4 tundi.
Tähelepanu - osalejatel tuleb kasutada enda nutitelefoni ja Nutilogi rakendust (mille
käsitlemisel tuleb olla hoolikas!) Nutilogiga toimub osalejate reaalajas jälgimine võistluse
ajal. Telefonis tuleb osalemise ajal GPS sisse lülitada ja vajalik on toimiv andmeside. Kui
telefoni aku on väsinud, tasub kaasa võtta akupank.
Võistluse arvestust peetakse individuaalselt, kuid gruppides liikumine on lubatud ja osaleja
vähese nõlvadel turnimise kogemuse puhul isegi soovituslik. Alaealistele eraldi võistlusklassi
ei ole. Kui laps soovib osaleda, siis tungivalt soovituslikult lapsevanemaga koos liikudes.
Seejuures tuleb ka noorel registreeruda ja kasutada Nutilogi.
Võistlus käib suurema punktisumma peale, mille põhjal koostatakse paremusjärjestus.
Võrdse punktisumma puhul tuleb arvesse kiirem aeg.
Võistlusklassid
Jalgsi:
- Mehed
- Naised
Maastikurattal:
- Mehed
- Naised
Ajakava
10:00 Avatakse võistluskeskus
10:45–11:00 Instrueerimine, kaartide jagamine stardialas
11:00 Ühisstart
15:00 Rattaorienteerujate kontrollaja lõpp
17:00 Jalgsiorienteerujate kontrollaja lõpp
18:00 Videosilla kaudu virtuaalne võitjate väljakuulutamine ja lõpetamine.
Söök-jook
Soovitame rajale kaasa võtta isiklikud energianäksid ja joogi. Rajal on üks veepunkt, kus
saab taastäita isikliku pudeli. Punkti asukoht on märgitud kaardil.
Pärast võistlust saavad võistlejad suppi, juua ning magusa ampsu. Avatud on Kaevuri maja
kodukohvik.
Võistluskeskus ja sekretariaat
Võistluskeskus asub Kaevuri majas aadressil Kastani 7, Tammiku alev.
Sekretariaadis kontrollitakse võistlejate liikumist ning keelupiirangutest kinnipidamist.
Keelualale minnes teenib osaleja karistuspunkte (arvesse võetakse keelualas oleku kestust).
Olme

Riietus- ja tualettruumid Kaevuri majas selleks eraldatud ruumides. Pesemisvõimalused
piiratud - üks dušš naistele, üks dušš meestele.
Autode parkimine toimub Tammiku rahvamaja (Tamme 17, Tammiku) ees.
Võistlusel liikumine ja keelualad
Mootorsõidukite kasutamine pole lubatud ning pettus ilmneb nutilogis.
Kontrollpunktid asuvad tehismägedel. Pinnas on tihti kaetud lahtise kiviklibuga ning liikumine
sellel nõuab ettevaatust! Lõhutud varustuse (nt rattakingad) eest korraldajad ega
maaomanikud vastutust ei võta.
Keelualad on kaardil punaselt viirutatud.
Ülimalt ettevaatlik tuleb olla ületades raudteed! Teedel liikudes tuleb järgida liikluseeskirju.
Väiksema õnnetuse korral kus tarvis abi, tuleb helistada korraldajatele 514 1692.
Suurema vigastuse korral Häirekeskuse hädaabinumbrile 112.
Auhinnad
Auhinnatakse kolme parimat võistlejat neljas klassis: jalgsi N, jalgsi M, ratas N, ratas M
(kolme parimat meest jalgsi ning jalgrattal, kolme parimat naist jalgsi ning jalgrattal).
Auhinnad saadetakse postiga võitjatega kokkulepitud aadressile.
Auhindadeks on Alutaguse Matkaklubi kinkekaardid väärtustega:
I kohad: 100.- eur
II kohad: 50.- eur
III kohad: 25.- eur
Ülejäänud osalejate vahel loositakse välja Alutaguse Matkaklubi kinkekaardid väärtuses 10.eur.
Osalustasu
Osalustasu on kõikidele 25.- eur.
Pileteid saab soetada Fienta keskkonnas: https://fienta.com/et/tuhamagede-1-maratonmatk
Registreerimine toimub kuni 19. oktoobrini 2022.
Korraldajad ja kontakt
Tuhamägede 1. Maratonmatka põhikorraldaja on Alutaguse Matkaklubi.
Kontakt: Leho Lahtvee, 555 988 37
e-post: leho@matkaklubi.ee
Hea partner:
Kaevuri maja; http://aare.ee/

