Ace Xdream: reeglid ja lahendid
Juhend
1. Raja läbimine
1.1.

Iga võistkonna liige kannab
käepaelaga randme külge
kinnitatud SI-pulka, …
1.1. … millega teeb kontrollpunktides,
…

1.1

… vahetusalades, lisaülesannete
alguses ja lõpus, …

Selgitus

Juhtumid

Võistleja kohustus on kinnitada käepael
tihedalt ja hoida see võistluse jooksul
terve.
Kontrollpunktide läbimine on võistluse
põhiosa ning nende märkimata jätmine
toob kaasa ajalise trahvi.

Aeg-ajalt.

OLUKORD, kus on kontrollpunkt
korraldajate poolt valesse kohta pandud
või sellesse jõudmiseks antud legend
vale. Kontrollpunkt on paigutatud
valesse kohta, kui seda ei ole võimalik
õigest kohast näha.
OLUKORD, kus punkt on varastatud või
ära liikunud võistluse käigus. Näiteks
esimesed võistkonnad said kätte,
viimased mitte. Või vastupidi, juhul kui
korraldajad asendavad varastatud punkti.
On võimalik, et punkt on küll varastatud,
aga asukoht on nii selge, et kõik saavad
aru, et punkt on varastatud ja ebavõrdset
olukorda ei teki.

2008 Kärstna, rattaralli, punkt mäel soo
taga, pikkuslegend “valges” osas

OLUKORD, kus võtmata on vahetusala
kontrollpunkt või lisaülesande alguse või
lõpu punkt, mis ei fikseerinud ülesande
sooritamist.

Palju.

OLUKORD, kus võtmata on
lisaülesande lõpu KP ja see KP fikseeris
ülesande sooritamise.

Aeg-ajalt.

Palju.

2007 Keila-Joa punker.
2008 Leppoja rattapunkt.
2010 Roosta kanuupunkt.

1.1. … finišis ja finišiarvuti juures
märked.

OLUKORD, kus võistkond või
võistkonna liige ei lugenud finišiarvuti
juures SI-pulgal sisalduvat infot maha.

2009 A.A.K võistkonna üks liige unustas
isiklikul SI-pulgal oleva info
finišiarvutisse lugemata.

1.1. Võistkonna tulemus arvestatakse
liikmete SI-pulkadele salvestatud
märgete alusel.

OLUKORD, kus võistleja SI-pulk on
nullimata.
OLUKORD, kus võistleja SI-pulga mälu
sai täis ja võistleja komposteeris
ülejäänud punktides.
OLUKORD, kus SI-pulk on kaotatud.

2004 Kirikumäe, Lajos Team läbis pool
rada komposteerides.
2008 Klooga, Ferroline Grupp sõgedad
sisenes stardialasse omast kohast. Ühe SIpulga mälu sai täis.

Lahend (trahv)
JUHEND:
Käepaela purunemine – 30 minutit
liikme kohta
JUHEND:
Märkimata KP – 15 minutit liikme
kohta
Märkimata kanuuetapi KP – 45 minutit
Kahe etapi lahutamine kogu võistlusest.
Võistkonnal, kellel on võtmata
lahutamisele minevate etappide algus
või lõpupunkt, aega ei lahutata.

Kui kirjalikku protesti ei esitata, siis
ajakorrektuure ei tehta.
Juhul kui ui esitatakse kirjalik protest
võistkonna poolt, kellel punkt oli
kadunud, siis lahutatakse kaks etappi
võistluse lõpuajast. Võistkonnal, kellel
on võtmata lahutamisele minevate
etappide algus või lõpupunkt, aega ei
lahutata.
JUHEND:
Märkimata vahetusala või lisaülesande
alguse KP – 5 minutit liikme kohta
Märkimata lisaülesande lõpu KP, kui
see KP ei fikseerinud ülesande
sooritamist – 5 minutit liikme kohta
JUHEND:
Lisaülesande mittesooritamine –
vastavalt LÜ instruktsioonile, kui
täpsustamata, siis 45 minutit võistkonna
kohta.
Lisaülesande standardtrahv on 45 min
võistkonna kohta (reeglina 15 min
liikme kohta; kui ülesannet sooritavad 2
liiget, siis 22,5 min liikme kohta).
Juhul kui võistkond loeb info
finišiarvutisse võistluspäeval enne
võistluskeskuse sulgemist, siis saab
võistkond tulemuse kirja. Hilisem info
mahalugemine pole võimalik.
Juhul kui võistkond oleks pidanud
saama auhinna, aga luges SI-pulga info
finišiarvutisse peale autasustamist, saab
võistkond tulemuse kirja, aga auhinnad
ümbermuutmisele ei kuulu.
Ajatrahv vastavalt SI-pulgale
salvestamata kontrollpunktidele.
Komposteerimine ei lähe arvesse.

SI-pulga nullimine, mälude kasutamine
ja alles hoidmine on võistleja kohustus.
Vahel on SI jaamad koos kompostriga,
aga isegi kui nii on, siis on kompostrite
jagunemine maastikul juhuslik ja erineb
oluliselt osavõistluste vahel, seega pole
kõik võistlejad, kelle SI-pulga mälu sai
täis võrdses olukorras.
OLUKORD, kus SI-pulgale ei ole
salvestatud märget ja võistkond taotleb
kirjaliku protestiga SI-jaama mälust info
lugemist.

2009 Tabasalu B-raja võistkond
Männikumägi ühel liikmel puudus SIjaamas üks märge.

Ajatrahv vastavalt SI-pulgale
salvestamata kontrollpunktidele.

1.2. Võistkond peab võtma
kontrollpunktid koos. Ettevaatust
väikese vahemaaga paigutatud
punktide võtmisel – võistkonna
ükski liige ei tohi märkida
kontrollpunkti enne kui võistkonna
kõik liikmed on märkinud sellele
eelneva kontrollpunkti.

1.3. Kanuuetapil märgib
kontrollpunktid ainult üks võistkonna liige ja see sama liige peab
märkima kõik kanuuetapi KP-d.
1.3. Kanuuetapil võivad võistkonna
liikmed liikuda eraldi.

OLUKORDA, kus üks võistkonna liige
märgib kontrollpunkti enne kui tema
võistkonnakaaslane on jõudnud teha
märke eelmises kontrollpunktis ei ole
võimalik ajavõtu programmis
automaatselt jälgida.

Kanuuraja punktide võtmine erinevate
võistkonnaliikmete poolt võimaldab rada
ebasoovitaval viisil optimeerida.

1.4. Kui ülesandel on mitu
sooritamiskohta ei pea võistkond
valima kohtuniku poolt suunatud
kohta, vaid võib valida mõne teise
sooritamiskoha või oodata soovitud
sooritamiskoha vabanemist.

Palju.

Palju.

OLUKORD, kus ainult kaks liiget
läbivad kanuuetapi samas kui kolmas
liige puhkab.
OLUKORD, kus ainult üks liige läbib
kanuuetapi, samas kui muud liikmed
puhkavad.
“LÄBIDA KANUUGA” – punkt mille
läbimine kanuuga on kohustuslik ja on
vastavalt tähistatud rajalegendis või
kaardil. Kui võistkond läbib punkti ilma
kanuuta…

1.4. Lisaülesanded teenindavad
võistlejaid põhimõttel „kes ees, see
mees“.

2009 Elva B-raja hargnemise lõpupunkt.
2009 Elva ujumise lõpupunkt.
2010 Saku A-raja hargnemise lõpupunkt.

Lisaülesannetel võib esineda järjekordi.
Ehkki võistkondade ooteaeg võib olla
erinev, määrab võistkonna sooritus
eelneval rajal kui heas positsioonis
võistkond ülesandele jõuab.
Kõik sooritamiskohad ei pruugi olla
päris võrdsed. Võistkonnal on alati õigus
valida endale meelepärane
sooritamiskoht.

2005 Nõva
2007 Türi
2007 Mooste
2008 Paide
2009 Ardu
2011 Tallinn
2011 Rõuge
2011 Valgehobusemäe
Palju.

Juhul kui võistkond, kes ei võtnud
kontrollpunkti koos juhib korraldaja
tähelepanu (enne lõplike tulemuste
avaldamist) ajavõtu süsteemis välja
arvutamata kontrollpunktile, siis
parandab korraldaja võistkonna
tulemuse. Korraldaja võib parandada ka
teiste võistkondade tulemusi, kellel
sarnane viga tuvastatakse.
Juhul kui võistkond oleks pidanud
saama auhinna, aga ei juhtinud
korraldaja tähelepanu ajavõtu süsteemis
välja arvutamata kontrollpunktile, siis
saab võistkond tulemuse kirja, aga
auhinnad ümbermuutmisele ei kuulu.
Ajatrahv vastavalt märkimata
kontrollpunktidele, mis arvestatakse SIpulga järgi kuhu võistkond on salvestanud kõige enam kanuuraja punkte.
Kanuuetapil võib liikuda kanuuga või
jalgsi. Muude liikumisvahendite
kasutamine on keelatud juhul kui
rajalegend seda ei luba.
Lubatud – kui rajalegend ja kanuuetapil
pole KPd, mida peab läbima kolmekesi.
Kui mõni liige ei võta kolme liikme
punkti, siis ajatrahv 15 min liikme
kohta.
Ajatrahv 45 min “läbida kanuuga” KP
määrustevastase läbimise eest.

Järjekorras oodatud aega tulemusest ei
lahutata.

Harva.

2. Võistleja on kohustatud
2.1. Kandma ratta- ja rulluisuetapil
kiivrit ning järgima liiklusseadust.

Kiiver on vajalik võistleja enda
turvalisuse tagamiseks.

2.2. Jõudma koos rataste või kanuuga
vastava etapi alguspunktist lõpppunkti.

Vahel tekib olukord, kus võistlejal on
ajaliselt kasulik jätta ratas või kanuu
etapi keskele ja jätkata võistlust jalgsi.

2005 Ilumetsa, Lajos Team unustas maha
kiivri ja ei suutnud võistluskeskuses
kiivrit leida. Võistkond lubati starti.
2008 Klooga, üks võistkond unustas
köieülesande juurde maha 2 kiivrit.
2006 Otepää, üks võistkond ei tulnud
kanuuga tagasi vahetusalasse ja jättis
kanuu roostikku.
2009 Väätsa. Mõned võistkonnad ei
toonud rattaid rabas asuvasse
vahetusalasse.

Ajatrahv 30 min. Ilma kiivrita
võistkonda ei lubata starti.

Ajatrahv 30 min, kuna etapp pole
korrektselt läbitud (võistkond saavutas
tõenäoliselt rataste või kanuu
mahajätmisega ajalise edu). Ajatrahv
rakendub ka juhul kui võistkond on
korrektselt märkinud kõik etapil olnud
punktid.
Võistkond on kohustatud hüvitama
kaotatud kanuu tasu juhul kui kanuud ei
leita võistluse toimumise ajal üles.

2.2. … Lubatud on omal vastutusel jätta
rattad, rulluisud või kanuu etapi
keskel mõneks ajaks „maha“,
läbida kontrollpunkt(id), siis naasta
liikumisvahendi juurde ja jätkata
etapi lõpuni.
2.3. Kanuuetapi lõpus asetama
päästevesti ja mõla kanuusse ning
paigutama kanuu kohtuniku poolt
näidatud kohta.
2.3 Juhul kui kanuu puruneb ja ei jõua
lõppu, on võistkond kohustatud
teatama kanuuvraki asukoha
lähimale kohtunikule ja ka
finišikohtunikule.

Harva.

Mõned võistkonnad jätavad kanuu sinna,
kus tuju, ja tekitavad kanuualas
segadust.

Aeg-ajalt.

Ajatrahv 30 min, kuna etapp pole
korrektselt läbitud.

Kuna kanuud on enamasti parandatavad,
siis on korraldajatel ülimalt oluline
kanuuvrakid kätte saada.

2004 Kolgaküla, uppusid kaks kanuud.
2005 Ilumetsa, Nike ACG kanuu uppus.

Ajatrahv 30 min, kuna võistkond ei
täitnud teatamiskohustust.
Võistkond on kohustatud hüvitama
kaotatud kanuu tasu juhul kui kanuud ei
leita võistluse toimumise ajal üles.

3. Võistlejal on keelatud
3.1. Liikuda kaardile märgitud
õuealadel, taluhoovides ja
keelualadel (punane püstviirutus)!

Korraldamine on võimatu, kui võistlejad
ei respekteeri kohalikke elanikke (ja
nende alasid).

2005 Kose, probleemid maaomanikuga
2005 Kose, Nike ACG läbis keeluala
2005 Nõva, probleemid maaomanikuga
2007 Otepää, püssiga maaomanik.
2007 Keila-Joa, võistlejad põhjustasid
väikse tüdruku hobuse seljast kukkumise
2008 Klooga; Medisoft, ESTO
Amatöörid ja Interakt.ee sisenesid
tollitsooni.
2009 Elva. Võistkonnad läbisid
taluhoovi.

OLUKORD, kus keelatud ala läbimine
tuvastatakse GPS jälgimise järgi.

3.1. Juhul kui maastikul selgub, et
kaardil õuealana märgitud talukoht
on mahajäetud, või omanik annab
selge loa sealt läbi minna, siis on
lubatud seda teha.
3.1. Juhul kui kaardil jookseb õuealast
või hoovist läbi tee, siis tohib seda
kasutada.
3.1. Keeluala viirutusega tähistatud ala
ei tohi läbida ei omaniku loal ega
siis kui keeluala läbib tee!

3.2. Liikuda koos mitte-võistleja või
avatud rajal osalejaga või kasutada
nende abi, mis aitab kaasa edasi
liikumisele (tõmbamine,
lükkamine, pealevõtmine, tuules
sõitmine või varustuse kandmine)!

3.3. Kasutada liikumisvahendeid, mis ei
ole lubatud kaardil näidatud
liikumisviisis!

3.4. Sõita kanuuga kinnitamata
päästevestiga!

3.5. Jätta prahti maastikule ega
kontrollpunktidesse! Prahti võib
ära visata prügikastidesse
joogipunktis, vahetusalades,
lisaülesannetes ja finišis.

Tühistamine, kui info jõuab
korraldajateni vastavalt protesti
esitamise reeglitele.
Tühistamist ei rakendada.

OLUKORD, kus võistkond sattus
kogemata keelatud alasse, sai siis aru, et
on keelualas ja läks tagasi.
Kuna kaardil olev info on alati
mõnevõrra vananenud, siis jätab see
lause võistkondadele võimaluse
otsustada kohaliku olukorra järgi.

Keeluala tähistab reeglina maa omaniku
või valitseja keeldu antud ala läbida.
OLUKORD, kus keeluala on kitsas ja
seda võistkond suudab läbida ala põhjalõuna suunaliselt ühtegi punast joont
puudutamata.
Kõrvalise abi kasutamine edasi
liikumisel annab võistkonnale ebaausa
eelise.

OLUKORD, kus võistkond saab tehnilist
abi, varustust, süüa või juua mittevõistlejalt või avatud rajal osalejalt, kes
ei liigu võistkonnaga kaasa.
OLUKORD, kus võistkond saab
orienteerumise abi mitte-võistlejalt või
avatud rajal osalejalt, kes ei liigu
võistkonnaga kaasa.
OLUKORD, kus võistkond saab
orienteerumise abi mitte-võistlejalt või
avatud rajal osalejalt, kes liigub mööda
võistlejate liikumise trajektoori
võistkonnast ees.
On olukordi, kus rattaga jõuab teisi
etappe kiiremini läbida.

Päästevest on vajalik võistleja enda
turvalisuse tagamiseks.
Päästevest ei ole korralikult kinnitatud
kui kõik kinnituspaelad on lahti.
OLUKORD, kus võistleja väljub
kanuust ja liigub edasi jalgsi.
Prahti ei tohi maha visata. Hoiame
Eestimaa puhta.

Tühistamine.

Tühistamine.

2010 Saku, Tallinna ringtee

Tühistamine.
Keeluala ei tohi läbida üheski suunas.

2011 Orissaare
2011 Valgehobusemäe

Tühistamine.

Lubatud.

Lubatud.

Tühistamine.
Selline olukord on võrdsustatud
võistkonnaga koos liikumisega.

2005 EOMap-Briko Team läbis lühikese
jalgsietapi ratastega.
2008 Leppoja. Kanuuetapi ajal ei oleks
juhendi järgi üks võistleja tohtinud
rattaga sõites rattaid kanuuetapi lõppu
transportida.
2008 Klooga, ISC Adventure Teami liige
sõitis kanuuetappi ilma vestita.

Tühistamine.

Palju.

Päästevesti ei pea väljaspool kanuud
kandma.
Tühistamine.

Aeg-ajalt.

Tühistamine.

4. Võistleja vastutus
4.1. Seiklussport on ohtlik! Võistleja on
kohustatud tutvuma seiklusspordi
ohtudega siin
http://www.xdream.ee/files/2010_v
oistleja_kinnitus.pdf ja
allkirjastama selle kinnituse enne
starti (kinnitus tuleb anda üks kord
ja on tähtajatu).

Võistleja kinnitus on vajalik, et
informeerida võistlejat sellest, et ta seab
enda elu ja tervise ohtu osaledes
seiklusspordi võistlusel. Iga võistleja
peab olema sellest teadlik.

Võistlejad, kes ei allkirjasta
kinnitusdokumenti, saavad selle uuesti.
Mitmekordsel allkirjastamata jätmisel
on korraldajal õigus piirata isiku
osalemist võistlustel.

4.2. Seiklussport paneb proovile
võistlejate osavuse, füüsilise
vastupidavuse ja tervisliku
seisundi. Võistlejad peavad
arvestama, et võistlemise puhul on
tegemist kõrgendatud riski
olukorraga ja et nad võistlevad
omal riisikol. Korraldajad ei
vastuta võistlejatele rajal tekkida
võivate vigastuste, traumade ega
surma eest.
4.3. Võistluskeskuses ja märgitud
kohtades rajal on võimalik saada
esmaabi! Kui üks võistkonna liige
ei suuda liikuda, siis peab
võistkond helistama korraldajale
või saatma teise liikme või
kaasvõistleja abi kutsuma.
4.4. Võistleja vastutab oma varustuse
korrasoleku ja ohutuse eest.
4.5. Korraldajad valvavad vahetusalasid
ja lisaülesannete punkte, kuid ei
võta materiaalset vastutust sinna
jäetud asjade eest.

4.5

Kaotatud ja leitud asjade
kättesaamiseks palume saata e-mail
aadressile xdream@xdream.ee.

Seiklussport kestab kaua ja rada läbib
kurnavaid ja ohtlikke kohti. Iga võistleja
võimed on erinevad ja iga võistleja peab
ise otsustama, kas tema võimed
võimaldavad rada või rajalõiku läbida.

Üldjuhul on õppinud esmaabi osutaja
võistluskeskuses ja kahes kohas
maastikul.

Jalgratta või rulluisu mitte korrasolek
võib põhjustada õnnetuse ja vigastusi.
Väärtuslikke asju ei ole mõtet
vahetusaladesse jätta. Ülikalli ratta võib
lukku panna. Vahetusala asjad on
võistkonna vastutusel. Väikest varustust
võib sinna ka mitte jätta ja rattad võib
kokku panna lukuga.
Korraldajad hoiavad leitud asju vähemalt
senikaua kuni üks kuu on möödunud
viimasest osavõistlusest või kuni hooaja
lõpupeo toimumiseni.

2008 Klooga, võistluskeskuse rattaalast
võeti ära üks ratas, mis hiljem toodi
tagasi.

5. Kohtunikel on õigus
5.1. Peatada võistlusaeg …

5.1

… või arvestada võistkonna
tulemusest maha rajalõigul oodatud
aeg, juhul kui ooteaeg ei olnud
tingitud „kes ees, see mees“
põhimõttest
5.1 … või võistkonda ei koheldud
samadel alustel teiste võistkondadega.

5.2. Lühendada võistkonna läbimata
distantsi, juhul kui võistkond ületab
rajalegendis näidatud kontrollaja.

5.2

Võistkonnal on õigus jätta punkte
vahele, et jõuda kontrollaegadesse.

5.3. Määrata võistkonnale karistus
reeglite mittetäitmise korral.
Näited:
5.4. Nõuda võistleja või võistkonna
poolt korraldajale ja kolmandatele
osapooltele põhjustatud rahalise
kahju hüvitamist.

Kui pole hädavajalik, siis võistlusaega ei
peatata, et järjestus finišis kajastaks
võistlustulemust.
Eraldistardi puhul „kes ees, see mees“
reegel ei kehti.
„Kes ees, see mees“ põhimõte eeldab, et
võistkonnad suudavad rajal välja
võidelda soodsa (varajase) positsiooni
ülesande sooritamiseks. Eraldistardi
puhul „kes ees, see mees“ reegel ei kehti.
OLUKORD, kus tekkis võistkondade
ebavõrdne kohtlemine korraldajate süü
või välise jõu tõttu.

OLUKORD, kus tekkis võistkondade
ebavõrdne kohtlemine, aga
võistkondadel oli kaardil, rajalegendis
või muul moel olemas vajalik info
olukorra õigesti lahendamiseks.
Päeva jooksul ei ole võimalik korraldada
nii pikka võistlust, et kõik võistkonnad
raja läbida jõuaks. Vahel liiguvad
viimased üle 3 korra aeglasemalt kui
liidrid.
OLUKORD, kus võistkond kelle rada
lühendati võtab punkte, mis polnud neile
ette nähtud.

2007 Türi
2009 Elva
2011 Valgehobusemäe

2010 Karula, A-raja tõukeratas, kus Braja võistkondadest oli ülesandel
järjekord ning ooteaeg ülesandel ei
kajastanud rajal kätte võidetud
positsiooni.
2005 Ilumetsa, üle järve ujumine, kus
korraldajad ei toimetanud alguses
päästeveste tagasi.
2006 Otepää püssiga maaomanik.
2007 Keila-Joa, kus kohtunikud ei
informeerinud esimesi võistkondi
suunast, kus asuvad kanuud.

2007 Mooste. Takistusrajal avasid
kaasvõistlejad ukse, mis tekitas
eksimisvõimaluse. Samas: (1) alles oli
raja tähistus ja (2) rajalegendis oli
näidatud punktide järjekord.
Palju.

Võistlusaeg peatatakse, kui kohtunikud
näevad ette suurte järjekordade
tekkimise ohtu või „kes ees, see mees“
reegel ei kehti. Võistlusaeg on peatatud
kahe SI jaama vahel.
Võistkonnale tehakse „negatiivne
ajatrahv“.

Võistkonnale tehakse „negatiivne
ajatrahv“.
Juhul kui esitatakse kirjalik protest võib
žürii otsustada lahutada üks või kaks KP
vahet kogu võistlusest. Võistkonnal,
kellel on lahutamisele mineva
etapi/etappide algus või lõpupunkt
võtmata, aega ei lahutata.
Tulemustesse korrektuure ei tehta.

Kontrollaja ületamisel mõnes punktis
suunatakse võistlejad finišile lähemal
asuvasse kontrollpunkti.

Punktide võtmine pole keelatud, aga
võistkond ei pruugi leida punkte, kuna
korraldajad asuvad peale kontrollaja
lõppu vastavat rajalõiku maha võtma.
Kuna võistlejad võivad omal valikul
rajalõike ja kontrollpunkte vahele jätta,
siis võistkond, kes jõudis kontrollaja
sees kaugemale omas vaba valikut jätta
kõige aeganõudvama(d) punkti(d) vahele
ja omas seeläbi võrdset võimalust jõuda
ka järgmisesse kontrollaega.
Kirjeldatud selle tabeli teistel ridadel.

OLUKORD, kus Võistkond kelle rada
lühendati varem saab parema tulemuse
kui võistkond, kelle rada lühendati
hiljem.

Laenatud SI-pulga kaotus

Aeg-ajalt.

Laenatud SI-5 pulga kaotus – 32 EUR
Laenatud SI-6 pulga kaotus – 58 EUR
Laenatud SI-9 pulga kaotus – 38 EUR

OLUKORD, kus võistkond jättis kanuu
etapi keskele.

2006 Otepää
2011 Orissaare

Võistkond on kohustatud hüvitama
kaotatud kanuu tasu juhul kui kanuud ei
leita võistluse toimumise ajal üles.

OLUKORD, kus võistkonna kanuu
purunes, aga võistkond ei informeerinud
kohtunikke kanuuvraki asukohast.
OLUKORD, kus võistleja või võistkond
on põhjustanud korraldajale või
kolmandatele osapooltele varalist kahju.

2004 Kolgaküla, uppusid kaks kanuud.
2005 Ilumetsa, Nike ACG kanuu uppus.
Mõlasid kaob palju.
Päästeveste aeg-ajalt.

Võistlejad on kohustatud respekteerima
talle kasutamiseks antavat varustust, ning
korraldajate ja kohalike elanike vara.

Võistkond on kohustatud hüvitama
kaotatud kanuu tasu juhul kui kanuud ei
leita võistluse toimumise ajal üles.
Võistkond on kohustatud hüvitama
tekitatud kahju. Korraldajal on õigus
nõuda purunenud kanuu eest kanuu
hinna hüvitamist. Korraldajal on õigus
nõuda lohistamisel kriibitud kanuu eest
kahjutasu.
Võistleja, võistkond või võistkonnad
kelle tegevuse tõttu on kohalik elanik,
ettevõte või riigiasutus esitanud
kahjunõude on kohustatud selle nõude
lahendama või hüvitama.
Protesti esitamine ja žürii töö on
pikemalt kirjeldatud käesoleva tabeli
lõpus.

5.5. Võistlejal on õigus esitada
finišikohtunikule protest, mille
lahendab žürii. Žürii lähtub oma
töös alusdokumendist (käesolev
dokument) ja võib reeglite vastu
eksimise korral võtta arvesse teo
või tegevusetuse iseloomu ja mõju
ning püüab tagada objektiivsed
tulemused.

Üldine võistluskorraldus
Rajal võib esineda ka
valikorienteerumist (KP-de läbimise
järjekord vabalt valitav), hargnemist ja
hajutust.

Kui vahetusala ei asu võistluskeskuses,
siis võib võistkond jätta sinna asju ainult
koos jalgratastega või rulluiskudega.
Jalgrataste vahetusalas olev varustus
tuleb vahetusalast viimast korda
lahkudes kaasa võtta; rulluisutamise
vahetusalast lahkudes tuleb varustus
kotti pakkida. Vahetusala peab peale
võistkonna viimast lahkumist jääma
puhtaks.
Osavõistluse juhendis näidatud finiši
sulgemisaja ületamine
Juhul kui … võistkond lõpetas võistluse
kaheliikmelisena, saab võistkond
tulemuse protokollis vastavalt koguajale,
mis sisaldab ajatrahvi läbimata punktide
ja lisaülesannete eest.

2008 Kärstna, valikorienteerumine oli
kaardil ja rajalegendis vastuoluliselt
tähistatud.

Lugeda rada valikorienteerumiseks.

Aeg-ajalt.

Finiši sulgemisaja ületamine trahvi kaasa
ei too. Peale finiši sulgemisaja ületamist
rajal võetud punktid ei lähe arvesse.
Võistelda saab ka kaheliikmelisena, kuid
võistkond saab ajatrahvi kolmanda
liikme poolt märkimata kontrollpunktide
eest.

Korraldajatel ei ole otstarbekas valvata
vahetusalasid, milles on üksikute
võistkondade ette viidud või maha jäetud
varustus. Asjade kaasavõtmine viimasel
lahkumisel on võistkonna kohustus.

OLUKORD, kus võistkond jõuab
finišisse peale finiši sulgemisaja
möödumist.

Aeg-ajalt.

Juhul kui punktid kindlas järjekorras
võtnud võistkond esitab kirjaliku
protesti, siis lahutatakse
valikorienteerumise etapp võistluse
tulemustest.
Maha jäetud väheväärtuslikud asjad
visatakse ära. Väärtuslike asjade
tagasinõudmisel saab võistkond ajatrahvi
30 min, kuna võistkond saavutas asjade
kaasa võtmata või pakkimata jätmisega
ajalise edu.

Protestid:
Juhend: “Võistlejal on õigus esitada finišikohtunikule protest, mille lahendab žürii”.
• Protest peab olema kirjalik.
• Autasustamisele minevate võistkondade tulemusi puudutav protest tuleb esitada enne autasustamise algust.
Protesti võib järgmise punkti järgi kui:
o Autasustamise algusajaks polnud korraldaja võistluskeskuses üles pannud esialgseid tulemusi.
o Autasustamise algusajaks polnud protesti esitaja jõudnud finišisse.
• Muude võistkondade tulemusi puudutavad protestid tuleb esitada võistluspäeval enne võistluskeskuse
sulgemist.
o Protesti võib esitada 3 päeva jooksul e-maili teel, kui 2 tunni jooksul peale võistleja finišeerumist
polnud korraldaja võistluskeskuses üles pannud esialgseid tulemusi.
• Tulemustes olevatele vigadele võib tähelepanu juhtida 3 päeva jooksul peale võistlust e-maili teel. Juhul kui
võistkond oleks pidanud saama auhinna, aga ei juhtinud korraldaja tähelepanu võistluskeskuses üles pandud
esialgsetes tulemustes olevale veale enne autasustamist, siis saab võistkond parandatud tulemuse kirja, aga
auhinnad ümbermuutmisele ei kuulu.

Žürii töö:
•

Žürii menetleb kohtunikelt saadud infot ja võistlejate kirjalikke proteste, võttes arvesse ka kaasvõistlejatelt,
pealtvaatajatelt ja kohalikelt elanikelt saadud infot. Protest või žürii menetluse algatav peab laekuma

•
•
•
•

•
•
•

võistluspäeval enne võistluskeskuse sulgemist. Žürii ei võta proteste ega infot menetlusse, kui reeglite
rikkumine tuvastatakse peale võistluskeskuse sulgemist (näiteks GPS jälgimise, filmi või fotode abil).
Žüriil on õigus lahendada võistlejate tegevust puudutavaid küsimusi ka ilma kirjaliku protestita, kui tegemist
on olulise võistluskorraldust või tulemusi puudutava küsimusega.
Žürii võib reeglite vastu eksimise korral võtta arvesse vea iseloomu ja mõju võistlustulemusele ning püüab
tagada võimalikult objektiivsed tulemused.
Žüriil lahendab ka olukorrad, mida pole juhendis ega käesolevas alusdokumendis kirjeldatud ja mille puhul
pole võimalik leida otsest paralleeli juhendi või alusdokumendis kirjeldatud olukorraga.
Žüriisse kuuluvad:
o Sarja peakorraldaja
o A-raja esindaja
o B-raja esindaja
Žürii tööd ei juhi võistluse peakorraldaja.
Juhul kui A- või B-raja esindaja ei ole osavõistlusel kohal, siis asendab teda vastaval võistlusel vastaval rajal
13. koha saavutanud võistkonna liige.
Žürii vastab protestidele võistluskeskuses kirjalikult või e-maili teel. Vajadusel avaldab žürii vastuse ka
võistluse veebilehel.

Rahaline trahv, kahjude hüvitamine:
•

•
•

Näited rahalise karistuse määramisest või tekitatud kahju hüvitamisest on märgitud ülaltoodud tabelis.
Üldjuhul määratakse rahaline karistus või esitatakse nõue kahju hüvitamiseks juhul, kui tegemist on
osalejatele eraldatud varustuse rikkumise või hävimise või kõrvalistele isikutele kahju tekitamisega.
Žüriil on õigus otsustada rahalise karistuse määramine ka juhtudel, millised ei ole ülaltoodud tabelis
märgitud. Žürii arvestab rahalise nõude esitamisel tekitatud kahju suurust ja konkreetse situatsiooni
asjaolusid.
Juhul kui võistkond, kellele on määratud rahaline trahv või esitatud nõue kulude hüvitamiseks, ei tasu
ettenähtud summat, on korraldajatel õigus piirata võistkonna osavõttu järgmistelt (osa)võistlustelt. Juba
tasutud osavõtutasu sellistel juhtudel ei tagastata.

