
Ida-Virumaa MV rattaorienteerumise lühirajal 2012 

Võistlusinfo. 

Võistluskeskus: Voka Spordihoone - Metsa 2, Voka alevik. Pesemisvõimalus. Parkimine võistluskeskuses. 

Maastik: Maastik jaguneb 3 ossa - kaardi keskel asuv Voka alevik koos haljasalade ja tihedama liiklusega. 

Lõiked üle avatud alade ainult kaardil olemasolevaid radu mööda. 

Kaardi põhjaosas Toila-Voka pank, koos ürgmetsa ja selles olevate uhteorgudega. Esineb vägagi järske nõlvu. 

Tiheda alusmetsa tõttu, eriti vihmase ilmaga võivad nõlvad olla VÄGA libedad ja nõuda eriti head 

rattavalitsemise oskust. Metsas olev singlite võrgustik on iga maastikuratturi unistus.  

Mets on valdavalt halva nähtavusega, mistõttu ristumised ja kurvid võivad tulla üllatusena. Seetõttu sellel 

maastikuosal pöörata erilist tähelepanu kaasvõistlejate suhtes. Kaardi keskmise ja lõuna osa piiril läbib kaarti 

ida-lääne suunal Narva maantee, mida tuleb ületada - kiirust teel ei ole piiratud (50 km/h). Eriline tähelepanu 

metsast/ asula vahelt maanteele ja sealt ära pöörates. 

Liikudes olla ettevaatlik ja jälgida liikluseeskirju - alati mööduda vastutulijast PAREMALT. Nõlvadel tõusja annab 

teed LASKUJALE. 

Start: Võistluskeskusest 450 m Metsa tänavat pidi põhja suunas. Viidad võistluskeskuses. Esimene start 18:00. 

Sardiintervall on 2 min. Eelstart 2 min. -2 minut Si numbri kontroll, nullimine; -1 minut võistleja saab 

korraldajalt kaardi; O min start. 

K-punkt asub stardis. 

Soojendusala: Kuna võistluskeskus asub võistlusmaastiku keskel, on lubatud soojendus AINULT võistluskeskuse 

ja stardi vahelisel lõigul. 

Finiš: Viimasest kontrollpunktist läbimiseks kohustuslik tähistus finišisse. Finišiaeg fikseeritakse 

komposteerimisega finišijaamas. Katkestajatel on kohustus läbida finiš. 

Autasustamine: Kõikide võistlusklasside parimaid vastavalt osalejate arvule võistlusklassis. O-klassis 

loosiauhinnad. Ida-Virumaa MV arvestuses MN 14,18,21A,40,55 klassides esikolmikut medalitega. 

Võistlusnumbrid: ei ole 

Lisa: Kiivri kandmine on kohustuslik, iga osaleja vastutab ise oma tervisliku ja ratta tehnilise seisukorra eest.  

Si-kiibi kinnitamine rattale kohustuslik. 

Si-kiibi kinnitamiseks on võimalusi mitmeid - lihtsaim viis jupp nööri või kummipaela. Stardis saab kohtunikult 

vajadusel jäika nööri. Kasutusel on ka spetsiaalsed jo-jo´d, mille Miry versioone müüb Palmtek OÜ (vaata ka 

palmtek.ee). 

Rattakaardihoidja ei ole ilmtingimata hädavajalik, kuigi hõlbustab oluliselt kaardi lugemist sõidu ajal. 

Alternatiivina kõlbab ka suusa-orienteerumise kaardihoidja. 


