Võistlusinfo
STARDIINFO
Kõikidel distantsidel on eelstart 2 min ja kaardi saab kätte 1 min enne starti.

LÜHIRADA
OHUKOHT!!! LASKUMISEL ON EES KETT!! Kaardil tähistatud kahe hüüumärgiga

LAUDTEED on kaardil tähistatud kitsa väga halvasti sõidetava raja leppemärgiga ja
hüüumärkidega:

SOOJENDUSALA on ainult kergliiklustee ring ja starti viiv kergliiklustee. Võistlusmaastikule, sh
võistluskeskust läbivat kruusateed mööda põhja ega lõunasse minna ei tohi.
Soojendusalale jõudmiseks saavad osalejad võistluskeskusest kaardi.

KEELUALA
Stardist vasakule jäävale põllule ei tohi sõita! Ka põllu ja metsa äärt pidi ei tohi sõita!
Põldu katab kaardil ka keeluala raster!

KAARDIVAHETUS.
KÕIGIS klassides on kaardivahetus. Võistleja saab stardist 2 teineteise külge klammerdatud
kaarti. Kaardi suurus 27x30cm.

RAADIOPUNKTID:
Raadio 1: Kõigil klassidel 2.2km;
Raadio 2: Kõigil klassidel võistluskeskuses ½-⅔ võistlusmaal.
Raadio 3: MN21; MN40; M20; M50 3-5 min enne lõppu

FINIŠ
Finišisirge pikkus on 200m. Finišit ei ole kaardil

SPRINT
SPRINT ON OHTLIK NAGU IKKA!
STARDIKARANTIIN. Stardi alguseks kell 18:00 peavad kõik osalejad olema liikunud
soojendusalale. Soojendusalaks on 1km pikkune metsatee ja selle jätk mööda raudtee äärt.
Soojendusalale jõudmiseks saavad osalejad võistluskeskusest kaardi. Soojendusalale tohib
liikuda vaid mööda kaardil kujutatud ala. Sellelt väljumisel võistleja tulemus tühistatakse.
Teekond soojendusalale:

Starti jäetud riided tuuakse keskusesse peale stardi lõppu.
Kaardi suurus 39x21cm

RAADIOPUNKTID
Raadio1: klassidel MN21, MN20, M40, M50, M17
Raadio2: ca 5min enne lõppu, klassidel: MN21; M20; MN17; M60

FINIŠ
Finiš on parkla servas. Viimane punkt ja finišisirge on osalejatele enne starti tutvumiseks
püsti pandud. Finišit ja finišisirget kaardil ei ole.

TAVARADA
LAUDTEED on kaardil tähistatud kitsa väga halvasti sõidetava raja leppemärgiga ja
hüüumärkidega:

SOOJENDUSALA.
Soojendusalaks on starti viiv kruusatee ja kergliiklustee ring.

KAARDIVAHETUS.
KÕIGIS klassides va N50 ja N60, on kaardivahetus. Võistleja saab stardist 2 teineteise külge
klammerdatud kaarti. Kaardi suurus 31x33cm.

FINIŠ
Finišisirge pikkus on 230m. Finišit ei ole kaardil.

RAADIOPUNKTID:
Raadio 1: ca ⅓ võistlusmaal klassides MN21, MN40, MN20, MN17, M50, M60
Raadio 2: ca ⅔ võistlusmaal klassides MN21, MN40, MN20, MN17, M50, M60
Raadio 3: ca 5-10 min enne finišit klassides MN21, MN40, MN20, MN17, M50, M60

