
Võistlusinfo täiendused 
 
 
Võistluse ajakava:    
14:00 Startide algus  
15:00 MN21 klasside startide algus  
   15:30 Startide lõpp (täpsustub) 
   15.45 Finišiala avatakse (täpsustub, loe kohapealset infot) 
   16:00 Autasustamine 

 
Kohalesõit:  
(NB! Viljandi mnt on Aranküla rdt-st Rapla linnani ja Rapla linnas remondis, ümbersõidud, jälgige 
maanteeinfot ja soovitatavaid sõidusuundi)  

 
Soovitatav sõidumarsruut Tallinna poolt tulles: 
 

 
 
 
 
 



Parkimine ja mandaat (vt.skeemi):  
Parkimisalasse sissesõit ainult Rapla-Märjamaa teelt. Parklates palume järgida korraldajatepoolset 
juhendamist. 

Parkimisala on ühtlasi võistluskeskuseks ja sellega piirnev ala soojendusalaks (vt plaani) 

 

Mandaaditelgis saadaval soojendusala kaardid. 

Kõikides klassides kasutatakse rinnanumbreid. Rinnanumbrid asuvad mandaaditelgi kõrval. 

 
Kaart suurusega A4, otsast lahtises kilekotis. Mõõtkava 1:4000, h=2m, seis 2011.a august 
 

Maastiku ja võimalike ohukohtade kirjeldus: linnatänavad ei ole liikluseks suletud, olge 

ettevaatlikud ristmikel ja tänavate ületustel. Maastik -  linnapargid ja tänavad, vähesel määral 

keskmise läbitavusega ja tiheda teeradade võrguga metsa. Asfalti osakaal radade lõikes erinev, 

umbes 20-30%. Jõe sügavus kuni 0,5m, viimase hetke info selle kohta võistluskeskuses. 

 
Start: 
Stardiala on parkla põhjapoolse külje vahetus läheduses, ca 100m 

Stardis on lahtised lisalegendid kõigil klassidel, mille saab peale sisenemist eelstardi alasse. 
Legendihoidja vajalik. Lisalegendi kinnitamiseks stardis täiendavaid abivahendeid ei ole. 

 

Eelstart on 3 minutit, start noorte- ja veteranide klassides stardikella piiksu järgi kaardiämbri kõrvalt. 

MN21 on eraldi stardikoridor, stardiajad arvutiekraanil koos stardisekunditega. SI-jaamad on 
kinnitatud meeste ja naiste klassis eraldi lauanurkadesse. Stardihetkeks (võistlusaeg käivitub) on SI-
kaardi sisestamine jaama, mille järel saab võistleja kohtunikult võistluskaardi. 



NB! Kui võistleja hilineb (tahtlikult või tahtmatult) stardimärke tegemisel üle 5 sek, edastab kohtunik 
võistleja andmed finišisse ja tema lõpuaega hakatakse arvestama protokolli järgsest stardiajast 
(seega lisanduvad võistlusajale SI-kaardilt märkega hilinetud sekundid). 
 
 
Finiš ja finišiala (vt skeemi): 
Finišialaks on Rapla 
Ühisgümnaasium ja 
staadioniala, kust võib väljuda 
15 min pärast startide lõppu 
(täpsustub).  
Finišialas on jook.  

MN21E klassidel on eraldi 
viimane KP ja tähistatud 
finišikoridor, neil läheb 
võistlusaeg kinni finišijoone 
ületamisel - finišiaeg 
fikseeritakse valguskiirega. 
Finišijoone taga asuvad 
finišijaamad, kus on võistlejatel 
kohustus teha märge. 
Kõigil teistel võistlusklassidel on 
finišimärge eliidist eraldi 
finišikoridori SI-jaama. 
 
 
Pesemine  

Pesta on võimalik finišialal 
Rapla Ühisgümnaasiumi ruumes 
NB! Välisjalatsites mitte 
siseneda    
 

 
Muu  
 
Võistleja on kohustatud terve võistluse vältel hoidma rinnanumbri nähtaval. Rinnanumbreid ei ole 
lubatud voltida ega lõigata.  

Võistluskeskuses on märgistatud ala, kuhu on võimalik jätta kotte ja riideid, mis transporditakse 
jooksvalt finišialasse. Finišialasse tuuakse ka stardialasse jäetud üleriided.  

Korraldajad juhivad tähelepanu asjaolule, et finišiala avatakse 15 min pärast startide lõppu.  

 
WC-d asuvad parkimisala lääneservas ja finišialas (Rapla Ühisgümnaasiumi ruumes)  

Toitlustus: toitlustustelk finišialal (arveldamine sularahas) + mitmed toitlustusasutused finišiala 

läheduses peale stardi sulgemist ja finišiala avamist (vt plaani) 

 



 


