Autoorienteerumise juubelisõit „PÕHJANAEL 2003 +10“
15. veebruaril 2013
JUHEND
1. Aeg ja koht
Sõit toimub reedel, 15.02.2013.a. Harjumaal üldiseks liikluseks
avatud teedel.
Start asub Tõdva Alexela tankla ja kaupluse juures ning on avatud kell
18:00 – 18:30. Parkimisruumiga on kitsas, olgem ökonoomsed!
Starti saabujad saadetakse kohe rajale elavas järjekorras. Üldist suulist eelinfo
jagamist ei toimu.
2. Korraldajad
Sõidu koordineerija on Tõnu Kraut, tel 511 82 42
Teeme siinkohal kummarduse algse võistluse kaas-rajameistrile Argole ja
peakohtunikule Andrele!
3. Sõidu kirjeldus
Tegemist on valikorienteerumisega, kus saab läbida kuni 64 kontrollpunkti.
Kontrollpunktid antakse samade kaartidega, mis olid kasutusel ka 10 aasta tagusel
võistlusel:
1:80 000 üldkaart A4;
1:20 000 detailkaardi 5x5 cm ruudud iga kontrollpunkti lähiümbrusega.
Kontrollpunktid on algselt tähistatud nelja raskusastmega, ent tänastes oludes
puudub nendel raskusastmetel seos tegelikkusega.
Lisaks saavad võistlejad kontrollpunktide legendid, mis kirjeldavad KP
lähiümbruse unikaalseid silmatorkavaid elemente. Need kirjeldused on segatud,
võistlejate ülesanne on kohapeal leida igale punktile vastav legend.
KÕIK KPd ei ole seoses lumeoludega ligipääsetavad. Sellisel juhul kirjeldab legend
mõnd silmatorkavat objekti punktile lähimal läbitaval teel.
Sõidu kontrollaeg on 4 tundi. Selle aja ületamisel tulemus arvestamisele ei kuulu.
Varem finišisse saabumist ei premeerita ega karistata.
Finiši asukoht antakse teada võistluse legendilehel.
4. Sõidukid, osalejad, varustus
Osaleda on lubatud igasuguse sõidukiga, mis vastab Liiklusseadusega kehtestatud
tehnonõuetele.
Ekipaaži suurus on piiratud sõiduki registreerimistunnistuses märgitud istekohtade
arvuga, võib sõita ka üksi.
Ekipaažil peab olema kell, kirjutusvahend, korralik lamp ja võimalus ilmakaari
määrata. Igasugused abivahendid (joonlaud, lükati, abakus, sekstant jmt) on
lubatud.
5. Registreerimine ja osavõtutasu
Sõidul osalemiseks on vajalik ekipaaži eelregistreerimine hiljemalt 11. veebruaril
veebilehel http://www.rajaajaja.ee/a1b54d344b1bcbfb742189b4a82d7134.register
Sõidule registreeritakse kuni 24 ekipaaži.
Osavõtutasu on:
 24€ (üldjuhul);

 12€, kui üks ekipaaži liige osales võistlusel „Põhjanael 2003“;
 tasuta, kui kaks ekipaaži liiget osales võistlusel „Põhjanael 2003“;
Algse võistluse tulemuste tabel asub: http://www.rally.ee/?a=a009&b=714
Osavõtutasu tasutakse sularahas stardipaigas. Nõutav on täpne raha, suuremast
kupüürist vahetusraha tagasi ei anta.
6. Tulemuste arvestus
Peale finišeerimist arvutab iga ekipaaž järgmise finišeerija tulemuse vastavalt
korraldajalt saadavale õigete vastuste tabelile. Esimese finišeerija tulemuse arvutab
korraldaja.
Läbitud KPd annavad preemiapunkte vastavalt tähisele:
tühi rõngas
5 pp
täpiga rõngas
7 pp
täpiga kolmnurk
10 pp
täpiga ruut
15 pp
(täpiga tähistati tol ajal tegeliku asukoha suhtes nihutatud kontrollpunkte)
Võrdse tulemuse korral loetakse paremaks selle ekipaaži tulemus, kes viibis rajal
lühema aja.
Auhindamist ei toimu, silmapaistvamate saavutuste eest võidakse jagada
erimeeneid.
7. Üldised kohustused
Osalejad on kohustatud kogu sõidu jooksul rangelt säilitama Positiivset
Ellusuhtumist ning täitma muude kehtivate moraalinormide nõudeid, võimalike
Jamade korral kannab täielikku vastutust Jamma Sattuja ise.

