GP Rogain
Eesmärk:








Pakkuda Rogaini-elamust, võimalus osaleda individuaalselt, koos
kaaslase või perega (PERE-klass).
Võimalus valida endale sobilik ja jõukohane rada ning läbida see
endale sobival ajal.
Pakkuda treeningvõimalusi liikumisharrastajatele.
Liikudes looduses on võimalik lisaks füüsilise soorituse kõrval
proovile panna ka enda orienteerumisoskused lahendades erinevaid
tehnilisi orienteerumisülesandeid.
Radade planeerimisel lähtume looduslikult ilusatest maastikest.
Võimaldada huvilistele abistav treener/juhendaja.

Aeg ja koht: Üritused toimuvad 2021/2022 hooajal erinevatel maastikel.
Toimumise aeg ja koht teavitatakse OK Nõmme kalendris ja FB-üritusena.
START: Avatud 24/7 püsirada
Osavõtuklassid ja stardimaksud:
Klass

Hind
osaleja

Hind pere

Liikmete
arv

Rogain HH 4 tundi (mehed)

9€

2-5

Rogain DD 4 tundi (naised)

9€

2-5

Rogain HD 4 tundi (mehed+naised)

9€

2-5

Rogain pere 4 tundi
Rogain ratas 3 tundi

16€

3 ja enam

9€

1-5

10 km (suundorienteerumine)

6€

1-5

5 km (suundorienteerumine)

6€

1-5

5 ja 10 km pere (suundorienteerumine)
Õppe (raja läbimine treener/juhendajaga)

13€
kokkuleppel

3 ja enam
1-30

Registreerimine ja tasumine:
Registreerimine ja tasumine E-poe kaudu https://pood.oknomme.ee
Tasumisel märgi võistkonna nimi või osaleja.

Võistlusreeglid:
Rogain: Kontrollaeg 4 tundi, rattarajal 3 tundi.
Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut
hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. (ehk iga
hilinenud 1min = -1punkt)
lubatud hilineda kuni 30 minutit.
 Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on
lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem
lõpetanud osaleja.


KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus
3-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. (näide KP
nr.42 = 4 punkti)



Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga osaleja poolt
vabalt valitav (valikorienteerumine).
Maastikule paigaldatakse 30-40 kontrollpunkti.
Rogaini raja läbimisel üle 4 tunni ja 30 minuti (rattas 3 tundi 30min)
kirjutatakse protokollis tulemuse kohale osales.
PERE - vähemalt kaks tiimi liiget peavad olema ühe pere liikmed,
kahest erinevast põlvkonnast ja üks pere liige peab olema sündinud
2003 või hiljem.
Võistkonna mitteosalemisel mistahes põhjustel osavõtutasu ei
tagastata.







Rada 5km ja 10km : Tavaline suundorienteerumine, kontrollpunktid rajal
tuleb läbida õiges järjekorras. Läbimise aega pole ette antud. Kui rada
läbitakse mitu korda siis arvestatakse esimest raja läbimist. Kui rada ei
läbita siis kirjutatakse protokollis tulemuse kohale osales.
Osavõtt üritusest toimub omal riisikol ja registreerimisega kinnitatakse
omavastutus. Alaealise osaleja eest vastutab lapsevanem.

Registreerimisega nõustub osaleja avalikkusele suunatud teabe
avaldamisega ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja
filmimaterjali ettevõtmise propageerimiseks. Võistluse protokollid on
avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse
võistluse korralduslikel eesmärkidel.

Kaart: Rogainikaardid ja orienteerumiskaardid mõõtkavades 1:10 000 –
25 000

Märkesüsteem ja tulemuste arvestamine:
1. Ajavõtuks võib kasutada spordikella, mis salvestab teekonda. Tulemuse
kirja

saamiseks

tuleb

korraldajale

saata

e-postiga

kogutud

kontrollpunktide väärtuste summa, logifail gpx-vormingus. Lisaks märgi
võistkonna nimi ja võistkonna liikmed. Soovi korral klubi/asutus/ettevõte.
E-posti aadress: rajakaart@gmail.com
2. Kui osalejal ei ole võimalik kasutada nutiseadmeid või spordikella, siis
võib kontrollpunktide väärtuste summa, stardi ja finiši läbimise kellaajad
üles kirjutada sekundi täpsusega ning saata need andmed korraldajale epostiga rajakaart@gmail.com või antud ürituse kommentaaridesse OK
Nõmme kodulehel.
3. Ajavõtuks võib kasutada LIVELOX keskkonda https://www.livelox.com/
Saad keskkonnas kasutada telefoni äpp´i või spordikella.
Rakenduse avamisel tuleb

valida “üritus/sündmus”, mille järel tuleb

sisestada kood mis avaneb pärast tasumist https://pood.oknomme.ee epoest ostu korral. Kood on orienteerumiskaardi servast leitav. Livelox
rakendusest näeb ka kaarti. Stardikohas tee märge „start recording” ja
pärast raja läbimist finiš „stop”.
4.

Ajavõtuks

võib

kasutamiseks on vaja

kasutada

MOBO

rakendust.

Mobiilirakenduse

installeerida MOBO rakendus ja QR-koodilugeja

rakendus. MOBO rakenduse avamisel tuleb ülevalt paremalt menüü nupule
vajutada ja siis valida “võistlus”, mille järel tuleb sisestada kood mis

avaneb pärast tasumist https://pood.oknomme.ee E-poest ostu korral.
Kood on orienteerumiskaardi servast leitav. MOBO rakendusest näeb ka
kaarti. Stardikohas tee märge tähisest “ST” ja pärast raja läbimist tähisest
“FI”. Kui start ja finiš on ühes ja samas kohas siis mõlemad märked “ST”
 Kui kontrollpunkt on varastatud või nutiseade ei loe QR-koodi, siis sisesta
selle kohane teave koos tulemusega.
 Kui osaleja ei soovi aega ega kontrollpunktide väärtuste summat, sellisel
juhul on võimalik oma nimi saada tulemuste protokolli ilma tulemuseta ja
märge on „osales”.
 Koostatakse

klasside

protokollid

ja

avaldatakse

https://www.oknomme.ee/ iga nädal kolmapäeval.
Autasustamine: Autasustatakse karikatega kõikides klassides parimat
võistkonda või individuaalosalejat. Klassis peab olema osalenud vähemalt
6 osalejat või 6 tiimi.
Sponsorid, toetajad ja koostööpartnerid:

SIIA LISAME TEIE SÜMBOOLIKA KUI OLETE ÜRITUST VALMIS
TOETAMA.

Korraldaja: MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme
Tulemuste saatmine: rajakaart@gmail.com
Lisainfo: veebileht https://www.oknomme.ee/
kontakt: rajakaart@gmail.com

