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8. rogaini maailmameistrivõistlused 
Karula rahvuspark, Eesti 
13. – 14. september 2008 

BÜLLETÄÄN nr 3 

Formaat 
Rogaini maailmameistrivõistlused (MM) peetakse 24-tunnises rogainis. 

Maastik 
Võistlusmaastik hõlmab Karula rahvuspargi (http://karularahvuspark.ee) ja 
seda ümbritsevad alad. Maastikku iseloomustab Karula kõrgustik mandrijää 
sulamisel tekkinud pinnavormidega, sh kuplid, mõhnad ja seljandikud, suhtelise 
kõrgusega kuni 30–40 meetrit. Maastiku kõrgeima ja madalaima punkti 
kõrguste vahe on ligi 80 meetrit. Mõned maastikuosad on tasased. Väga 
erinevat tüüpi metsad (valdavalt okaspuu- ja segametsad), mille läbitavus 
varieerub väga heast (avatud männimetsad) väga halvani (lepa-, paju- ja 
toomingatihnikud). Kohati halvendab läbitavust alustaimestik (sõnajalad, 
kanarbik, sookail jm) või tuulemurd. Mitmed järved, erineva suurusega sood 
ja rabad, ojad ja kraavid. Mõned sood on üleujutatud ja läbimatud. Mõned 
kraavid on laiad ja raskesti ületatavad. Metsateede ja sihtide võrgustik. 
Võistlusmaastikule jääb ka tüüpilisi Lõuna-Eesti hajakülasid ja karjamaid. 

Võistlusmaastiku pindala ulatub üle 250 ruutkilomeetri. Maastikule jäävad 
mõned keelualad, sh Karula rahvuspargi kaks loodusreservaati. Reservaati 
sisenemine on rangelt keelatud ning seaduse järgi karistatav. Keelatud on 
siseneda ka võistlusmaastikule jäävate talude hoovidesse, mis on kaardil 
näidatud asustuse tingmärgiga. 

Võistluskeskus 
Võistluskeskus asub Karula rahvuspargi külastuskeskuse juures Ähijärvel. 
Võistluskeskuse geograafilised koordinaadid on 57° 42' 45"  põhjalaiust ja 
26° 30' 18" idapikkust. 

Vahemaa Tallinnast Ähijärvele on u 290 km (sõiduaeg 3,5 – 4 tundi), Tartust 
Ähijärvele u 100 km (sõiduaeg 1,5 tundi). 

Kaart 
Võistlusel kasutatakse spetsiaalselt MMiks ettevalmistatud rogainikaarti, mis 
on joonistatud OCAD 9-s. Aluskaartide autorid on Kalle Remm, Kalle Kalm, 
Madis Oras, Avo Veermäe, Toivo Kotov ja teised. Rogainikaardi välitöö ja 
OCAD joonise tegi Lauri Leppik. Tingmärkide seletus avaldatakse MMi 
kodulehel ja riputatakse üles võistluskeskuses. 

Kaardi mõõtkava on 1:40000, horisontaalide vahe 5 m. Kaardilehe suurus on 
50 × 55 cm. Kaart trükitakse vee- ja rebimiskindlale materjalile Polyart. Kaardi 
trükib AS Printcenter. 

Kontrollpunktide legendid trükitakse kaardile, kuid on saadaval ka eraldi lehel. 

http://karularahvuspark.ee/
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Osalejad 
2–5-liikmelised võistkonnad. Võistkonna liige/võistleja esindab riiki, mille 
kodanik või alaline elanik ta on. 

Võistlusklassid 

� Mehed (MO) — mehed, vanusepiiranguta 

� Naised (WO) — naised, vanusepiiranguta 

� Sega (XO) — vähemalt üks mees ja üks naine, vanusepiiranguta 

� Meesjuuniorid (MJ) — mehed, kõik alla 20 aasta vanad 

� Naisjuuniorid (WJ) — naised, kõik alla 20 aasta vanad 

� Segajuuniorid (XJ) — vähemalt üks mees ja üks naine, kõik alla 20 aasta 
vanad 

� Meesveteranid (MV) — mehed, kõik vähemalt 40 aastat vanad 

� Naisveteranid (WV) — naised, kõik vähemalt 40 aastat vanad 

� Segaveteranid (XV) — vähemalt üks mees ja üks naine, kõik vähemalt 40 
aastat vanad 

� Meessuperveteranid (MSV) — mehed, kõik vähemalt 55 aastat vanad 

� Naissuperveteranid (WSV) — naised, kõik vähemalt 55 aastat vanad 

� Segasuperveteranid (XSV) — vähemalt üks mees ja üks naine, kõik 
vähemalt 55 aastat vanad 

Võistkonnad jagatakse võistlusklassidesse võistkonnaliikmete soo ja vanuse 
järgi. Võistkonnad osalevad igas võistlusklassis, mille kriteeriume nad 
rahuldavad. Juunioride ja veteranide klasside võistkonnad osalevad 
automaatselt ka põhiklassis. Superveteranide klassi võistkonnad osalevad 
automaatselt ka põhiklassis ja veteranide klassis. Juunioride, veteranide ja 
superveteranide klassides määratakse vanus võistluse esimese kuupäeva 
(s.t 13. septembri 2008) seisuga. 

Ajakava 

Reede, 12. september 2008 
14:00 Telkimine võistluskeskuses avatud 
18:00 Võistluse sekretariaat avatud 
20:00 IRFi liikmete ja vaatlejate koosolek 

Laupäev, 13. september 2008 
 8:00 SI kaartide jagamine 
10:00 Võistluskaartide väljajagamine 
11:45 Võistlejad peavad olema stardialas 
12:00 Start 
15:00 Toitlustamine võistluskeskuses avatud 
19:00 Kuu tõuseb 
19:40 Päike loojub 
20:20 Videvik lõpeb 
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Pühapäev, 14. september 2008 
 5:15 Kuu loojub 
 6:00 Koit 
 6:40 Päikesetõus 
12:00 Finiš 
12:45 Protestide esitamise tähtaeg 
14:00 Toitlustamine võistluskeskuses lõpeb 
14:00 Autasustamistseremoonia 

Esmaspäev, 15. september 2008 
10:00 Telkimine võistluskeskuses lõpeb 

Märkesüsteem 
Kasutatakse SPORTident (SI) märkesüsteemi. Korraldajad annavad igale 
võistlejale SI kaardi (6. versioon). SI kaardi kinnitavad korraldajad võistleja 
randmele mitte-eemaldatava randmepaelaga. Võistlejad ei või kasutada oma 
SI kaarti. SI kaartide jagamine ja kinnitamine toimub esimese võistluspäeva, 
13. septembri hommikul, enne võistluskaartide väljajagamist, alates kella 8:00. 
SI kaardi rent sisaldub osavõtutasus. SI kaardi kaotamise korral tuleb tasuda 
800 kr. 

Reeglid 
Võistlusel järgitakse Rahvusvahelise Rogainiliidu (IRF) reegleid 
(http://www.rogaining.com/Docs/IRF_Rules_All_Parts_2-1-04.pdf), välja arvatud 
reeglid B2, B11, B15, B16, B17, B20, B29(b) ja C16. Eelnimetatud reeglite 
asemel rakendatakse vastavalt järgmisi sätteid: 

B21. Igas võistkonnas, kus on alla 16-aasta vanune liige, peab olema ka 
vähemalt 18-aastane liige. 

B111. Võistleja peab kohtuniku nõudmisel näitama SI kaardiga randmepaela. 

B151. Kõik võistkonna liikmed peavad kogu võistluse vältel stardist finišini 
kandma SI kaarti, mille korraldajad kinnitavad mitte-eemaldatava randme-
paelaga. 

B161. Selleks, et saada punkte kontrollpunkti külastamise eest, peavad 
võistkonna kõik liikmed tegema SI kaardiga märke selle kontrollpunkti SI 
jaamas ajavahemikus, mille kestus ei ületa 60 sekundit. 

B171. Võistkonna mistahes liikme poolt randmepaela avamine või SI kaardi 
kaotamine toob kaasa kogu võistkonna diskvalifitseerimise. 

B201. Võistluskeskuse külastamisel võistluse ajal peavad võistkonna kõik 
liikmed tegema märke SI jaamas kirjaga „check-in“. Vahetult võistluskeskusest 
lahkumise eel peavad kõik võistkonnaliikmed tegema märke SI jaamas kirjaga 
„check-out“. 

B291(b). Kontrollpunktis olev SI jaam annab märke tegemisel valgus- ja 
helisignaali. SI jaama rikke korral (valgus- või helisignaali pole) peavad kõik 
võistkonnaliikmed tegema tavakompostriga märke kaardi servas olevasse R 
lahtrisse. Juhul kui nii SI jaam kui tavakomposter on katki või kadunud, saab 
võistkond antud kontrollpunkti külastuse eest punkte juhul kui esitatakse 
kontrollpunkti juurest kaasa võetud kontrollpunkti koodiga paberitükk. 

http://www.rogaining.com/Docs/IRF_Rules_All_Parts_2-1-04.pdf
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C161. Võistkonna tulemus arvestatakse võistkonna kõigi liikmete SI kaartide 
info põhjal. Tavakompostri märkeid võetakse arvesse vaid juhul kui antud 
kontrollpunkti SI jaam ei töötanud. Kontrollpunkti koodiga paberitükke võetakse 
arvesse vaid juhul kui nii SI jaam kui ka tavakomposter olid katki või puudusid. 

Treeningukeeld 
Maastik 15 km raadiuses Ähijärvelt on treeninguks suletud kuni MMi stardini. 
Keelu rikkumise korral võistkond diskvalifitseeritakse. 

Rada 
Kontrollpunktide arv ja maksimaalne võimalik punktisumma avaldatakse 
võistluseelses infos üks nädal enne võistlust. Kontrollpunktide väärtus 
varieerub 2–9 punktini. Kontrollpunkti väärtust näitab KP tunnusnumbri 
esimene number. 

Kontrollpunkti tähistel on helkurid. 

Võistlusmaastikul on viis joogipunkti, kus joogiks on külm vesi. Joogipunktid 
on kantud võistluskaardile. 

Rajaplaan 
Kõik võistkonnad peavad esitama oma kavandatava rajaplaani. Rajaplaan 
tuleb joonistada ühele rajaplaneerimise kaardile, mis jagatakse koos 
võistluskaartidega ning anda korraldajatele enne starti. 

Ohud ja häirivad tegurid 
Peamised ohud: laiad kraavid, läbimatud sood, elektrikarjused, puugid. 
Laiade kraavide ületamiseks kasutada mahalangenud puid või kopratamme. 
Üleujutatud läbimatuid soid tuleks vältida. Ettevaatust elektrikarjuste ületamisel, 
traadid on u 50–70 cm kõrgusel. Puugid on väheaktiivsed septembris peale 
esimesi öökülmasid, kuid siiski on soovitav peale võistlust kontrollida kogu 
keha. Mõned putukatõrjevahendid on tõhusad ka puukide peletamisel. 

Ettevaatust kruusateede ületamisel või nendel liikumisel! 

Peamised häirivad tegurid: põdrakärbsed, nõgesed. Põdrakärbsed 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lipoptena_cervi) on septembris aktiivsed, nad on 
häirivad, kuid ohutud. Soises metsas ja kraavide kallastel kasvab 
kõrvenõges. Soovitav on kanda pükse, mis on piisavalt tugevast riidest, et 
kaitsta nõgeste eest või orienteerumispükse kahekordselt. 

Riisiko 
Võistlusest osavõtt toimub omal riskil. Kõik võistlejad peavad hiljemalt SI 
kaartide väljastamise ajaks allkirjastama vastava vormi. 

Arstiabi 
Võistluskeskuses on arst, kes osutab vajadusel esmaabi. Tõsisemate 
vigastuste korral transporditakse võistleja haiglasse. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lipoptena_cervi
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Elusloodus 
Võistlejatel on Eesti metsades suurem tõenäosus kohata põtru, metskitsi, 
rebaseid ja jäneseid. Teisi metsloomi — metssiga, kobrast, mäkra, ilvest, 
hunti ja karu — kohtab harva. Eesti ainuke mürgine madu on rästik 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vipera_berus), kelle hammustus ei ole küll 
eluohtlik, kuid vajab siiski kohest arstiabi. 

Ilm 
Ilm Eestis on sügisel väga vahelduv. Keskmine õhutemperatuur septembri 
keskel on päevasel ajal tavaliselt +12 °C kuni +20 °C ja öösel +5 °C kuni 
+15 °C. Öökülm ei ole välistatud. Võistluspäeval võib o lla kuldne ja kuiv 
vananaistesuvi, aga võib ka olla madal pilvisus uduvihmaga või vahelduv 
pilvisus sajuhoogudega või vihm koos tugeva tuulega. 

Ilmaandmeid (sh õhutemperatuur ja sademed) Tartu kohta aastatel 2000–2008 
kõigi päevade kohta ööpäevaringselt võib vaadata Tartu Ülikooli keskkonna-
füüsika instituudi kodulehel: http://meteo.physic.ut.ee. Öine madalaim 
õhutemperatuur võistlusmaastikul võib olla 2–3 °C mada lam kui Tartus. 

Registreerimine 

Osavõtjate piirav MMil on 800. 

31. juuli 2008 seisuga jagunesid registreeritud võistlejad riikide järgi järgmiselt: 

Eesti — 233 
Läti — 176 
Venemaa — 121 
Austraalia — 61 
Soome — 44 
Uus-Meremaa — 30 
Tšehhi — 29 
USA — 25 

Leedu — 17 
Suurbritannia — 13 
Ukraina — 11 
Rootsi — 7 
Prantsusmaa — 5 
Lõuna-Aafrika — 4 
Kanada — 4 
Austria — 4 

Belgia — 3 
Valgevene — 3 
Jaapan — 2 
Ungari — 2 
Poola — 2 
Hispaania — 2 
Saksamaa — 1 

Registreerimisandmete muutused (sh osavõtust loobumine, võistkonnaliikme 
asendamine jm) tuleb teatada e-posti teel aadressil secretary@rogain.ee 

Registreeritud võistkondade loobumisel on korraldajatel koos IRFi MMi 
koordinaatoriga õigus kehtestatud piirarvu raames lubada võistlema 
täiendavaid võistkondi, eelistades varasemalt kõrgemaid tulemusi näidanud 
või alaesindatud rogainiriikide võistkondi. 

Registreerimisandmete esitamisega annavad osavõtjad korraldajatele 
nõusoleku moodustada MMi osavõtjate andmebaas ja avaldada võistlejate 
nimed MMi kodulehel. Korraldajad kasutavad registreerimisel esitatud 
andmeid üksnes MMi läbiviimiseks ja tagasiside küsimiseks peale võistlust. 

Osavõtutasu 

� 20-aastased ja vanemad, kuid alla 55-aastased võistlejad – 780 kr võistleja 
kohta. 

� Alla 20-aastased ning 55-aastased ja vanemad võistlejad – 545 kr võistleja 
kohta. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vipera_berus
http://meteo.physic.ut.ee/
mailto:secretary@rogain.ee
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Osavõtutasu arvestatakse võistleja vanuse järgi võistluse avapäeval, sõltumata 
sellest, millistes võistlusklassides võistkond osaleb. Võistkonna osavõtutasu 
on võistkonna liikmete osavõtutasude summa. 

Osavõtutasu katab võistlusel osalemise, võistluskaardi ja rajaplaneerimise 
kaardi, SI kaardi rendi, toitlustamise, võistluskeskuses parkimise ja telkimise 
võimaluse ning auhinnad parimatele võistkondadele. Osavõtutasus sisaldub 
IRFi lõiv (8 USD). 

Osavõtust loobumise korral tagastavad korraldajad 50% makstud osavõtu-
tasust 31. augustiks 2008 teatatud loobumiste korral. 1. septembril 2008 või 
hiljem teatud loobumiste korral osavõtutasu ei tagastata. Kuni 31. augustini 
2008 on võistkonnaliikme asendamine tasuta. Alates 1. septembrist 2008 
tuleb võistkonnaliikme asendamisel tasuda 75 kr. 

Võistlejate kaaslased ja pealtvaatajad 
Võistlejate kaaslased ja pealtvaatajad (üle 6 aasta vanused), kes peatuvad 
võistluskeskuses, tasuvad 230 kr, mis katab telkimise ja toitlustamise 
võistluskeskuses ning võistluskaardi (jagatakse peale finišit). Registreeritud 
kaaslastele ja kuni 6-aastastele lastele antakse randmepael, mis tagab 
õiguse toitlustamisele võistluskeskuses võistluse ajal. 

Võistlusmaterjalide jagamine 
SI kaarte jagatakse ja kinnitatakse võistluspäeva, laupäeval 13. septembri 
hommikul alates kl 8:00. Samal ajal jagatakse võistkonna rinnanumbreid 
ning tuleb allkirjastada vorm võistlusriski kohta. Võistkond peab tulema SI 
kaartide kinnitamisele täies koosseisus. Iga võistleja peab isiklikult 
allkirjastama võistlusriski puudutava vormi. 

Võistluskaarte ja rajaplaneerimise kaarte jagatakse võistluspäeva hommikul 
alates kl 10:00 võistkonna esindajale. Saatke kaartide jagamisele vaid üks 
võistkonna esindaja, kes peab kandma rinnanumbrit. 

Peale finišit antakse igale võistlejale puhas võistluskaardi koopia. Kaardid 
jagatakse võistkonna esindajale rinnanumbri esitamisel. Lisakaarte on 
võimalik osta. 

Start 
Kõik võistlejad peavad sisenema stardialasse hiljemalt kl 11:45. SI kaardid 
on nullitud korraldajate poolt enne võistlust, seega puudub vajadus SI kaarte 
nullida. Kuid iga võistleja peab stardialasse sisenemisel tegema märke 
„check“ kirjaga SI jaamas. „Check“ jaamas märkimine on tõenduseks, et 
võistleja on läbinud stardiala. Start antakse laupäeval 13. septembril kl 12:00 
jahipasuna sireeniga. 

Finiš 
Kontrollaeg on pühapäeval 14. septembril kl 12:00. Peale lõpetamist ja SI 
jaamas kirjaga „Finish“ märke tegemist eemaldavad korraldajad randmepaela 
SI kaardiga ning loevad tulemuse maha. 
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Lõpetamisel peale kontrollaega on trahv 1 punkt iga kontrollaja ületamise 
minuti või selle osa eest. Võistkondadel, kes lõpetavad enam kui 30 minutit 
kontrollajast hiljem, tulemust ei arvestata. 

Tulemused 
Peale finišit saab iga võistleja SI kaardi väljatrüki, kus on näidatud läbitud 
kontrollpunktid, koguaeg, iga etapi läbimise aeg ja kogutud punktisumma. 
Võistleja SI kaardi väljatrükki tuleb käsitleda esialgse, mitte lõpliku tulemusena. 
Võistkondade esialgsed tulemused riputatakse ülesse võistluskeskuses 
peale kontrollaja saabumist. Lõplikud tulemused avaldatakse MMi kodulehel. 

Protestid 
45 minuti jooksul peale kontrollaega võib võistkond esitada protesti 
võistlusreegleid rikkunud võistkonna vastu, esialgse tulemuse suhtes või 
korraldajate tegevuse või otsuste vastu, mida käsitletakse ebaõiglasena. 
Protestid tuleb esitada kirjalikult inglise keeles. 

Žürii 
Protestid vaatab läbi ja langetab otsused kolmeliikmeline žürii, mille liikmed on 
Peter Taylor, Sergey Yaschenko ja David Baldwin. Juhul kui protest puudutab 
mõnda žürii liiget, võib asendusliikmeks kutsuda võistluskeskuses viibiva 
IRFi liikme või vaatleja või ARA nõukogu liikme. 

Auhinnad 
Igas võistlusklassis kõrgeima punktisumma kogunud võistkonnale omistatakse 
rogaini maailmameistri tiitel. Iga võistlusklassi kolme parima võistkonna liikmed 
saavad medalid ja auhinnad. 

Iga lõpetanu saab tunnistuse ja suveniiri. 

Toitlustamine 
Toitlustamine võistluskeskuses (sisaldub osavõtutasus) toimub laupäeval 
13. septembril kl 15:00 kuni pühapäeval 14. septembril kl 14:00. Menüü 
avaldatakse MMi kodulehel ja võistluskeskuses. 

Muul ajal peavad võistluskeskuses peatuvad võistlejad söögi eest ise 
hoolitsema. Väljaspool võistlusaega on võistluskeskuses tasuline toitlustus-
teenuse pakkuja. 

Telkimine 
Võistluskeskuses ööbida soovivad võistlejad peavad tooma kaasa oma 
matkavarustuse. Telkimine on lubatud vaid selleks ettenähtud alal. Telkimis- ja 
parkimisalad on lähestikku, kuid piiratud parkimisruumi tõttu ei ole lubatud 
telkida parkimisalal, sh oma auto juures. Lõket võib teha vaid selleks 
ettenähtud kohtades. 

Varustust, väärtesemeid, dokumente ja autovõtmeid saab jätta hoiule 
korraldatud pakihoidu. 
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WCd ja pesemine 
Võistluskeskuses on välikäimlad ja veekraanid. Peale võistlust võivad võistlejad 
kasutada rahvuspargi külastuskeskuses asuvaid dušše (kuus dušikohta 
meestele ja kolm kohta naistele) või minna Antsla koolimajas asuvasse sauna 
(oma transport). Võimalik on pesta järves, kuid keelatud on kasutada seepi või 
šampooni. Riideid ja jalanõusid võib pesta ainult välikraanide all. 

Viisainfo 
2008. aastast on Eesti Schengeni lepingu osalisriik. Selle lepinguga on lisaks 
Eestile hõlmatud ka Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, 
Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi ja Ungari. Schengeni 
lepingu kohaselt ei toimu nimetatud riikide vahelistel piiridel enam piirikontrolli. 
Sellegipoolest on ühest Schengeni riigist teise reisimisel soovitav kaasas 
kanda isikut tõendavat dokumenti. 

Schengeni lepinguga mitteseotud Euroopa Liidu liikmesriikide, s.o Bulgaaria, 
Iirimaa, Küprose, Rumeenia ja Suurbritannia, samuti Šveitsi kodanikud ei vaja 
viisat ja võivad ületada piiri kehtiva passi või isikutunnistusega. Ka Austraalia, 
Brasiilia, Jaapani, Kanada, USA ja Uus-Meremaa kodanikud ei vaja viisat 
lühiajaliseks Eestis viibimiseks (kuni kolm kuud) ja võivad ületada piiri 
kehtiva passiga. Täielikku nimekirja viisanõudest vabastatud riikide kohta vt 
http://www.vm.ee/eng/kat_132/915.html. Teiste riikide (sealhulgas Hiina, 
Lõuna-Aafrika, Ukraina, Venemaa Föderatsiooni) kodanikud vajavad Eestisse 
sõitmiseks viisat, mis tuleb hankida Eesti saatkonnast või konsulaadist. 
Schengeni leping võimaldab nende riikide kodanikel külastada ühe viisaga 
kõiki Schengeni lepingu osalisriike. 

Lisainfot viisade kohta vt http://www.vm.ee/eng/kat_132/7718.html. Viisaankeet: 
http://web-static.vm.ee/static/failid/442/VIISATAOTLUSANKEET.pdf. Korraldajad 
saadavad vajadusel kutse (tasu 150 kr), pöörduda: Marika.Kirsspuu@tv.ttu.ee 

Reisiinfo 
Võistluskeskusse jõudmiseks on järgmised võimalused: 

� Isiklik sõiduk. Tähistus Antslast ning Valga-Võru maanteelt Sarult ja 
Mõnistest. Täiendavaid juhiseid antakse MMi veebilehel. 

� Rendiauto. Europcar Eesti pakub MMi osavõtjatele kümneprotsendilise 
soodustuse kodumaistest hindadest. Sõiduki broneerimisel lehekülje 
http://www.europcar.ee/?menuID=291 kaudu tuleb märkida lepingu 
numbriks 0110. 

� Eribuss. Eribussid sõidavad Tartust võistluskeskusse Ähijärvele enne 
võistlust ja peale võistlust Ähijärvelt Tartu kaudu Tallinnasse. Eribusside 
sõidugraafik: 

Reede, 12. september kl 17:00 Tartu – Ähijärve (kaks bussi) 
Laupäev, 13. september kl 7:00 Tartu – Otepää – Ähijärve (üks buss) 
Pühapäev, 14. september kl 15:00 Ähijärve – Tartu – Tallinn (üks buss) 
Esmaspäev, 15. september kl 9:00 Ähijärve – Tartu – Tallinn (üks buss) 

Eribussid väljuvad Tartus Vanemuise eest alumisest parklast (Küüni tn). 

http://www.vm.ee/eng/kat_132/915.html
http://www.vm.ee/eng/kat_132/7718.html
http://web-static.vm.ee/static/failid/442/VIISATAOTLUSANKEET.pdf
mailto:Marika.Kirsspuu@tv.ttu.ee
http://www.europcar.ee/?menuID=291
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Sõiduaeg Tartust Ähijärvele on u 1,5 tundi, Ähijärvelt Tallinna u 4 tundi. Pileti 
hind on 150 kr üks ots Tartu ja Ähijärve vahel ning 350 kr Ähijärvelt Tallinna. 

Koht eribussis tagatakse vaid neile, kes on sellest informeerinud korraldajaid. 
Piiratud arv kohti on veel saadaval. 

Treeningvõimalused ja muud üritused 
Treeninguks on võimalik kasutada mh enne MMi Lõuna-Eestis toimuvaid 
orienteerumispäevakuid, kus on ka valikorienteerumise võimalus. 

Samuti on võimalik kasutada treeninguks viimaste TAOK rogainide kaarte 
(Jägala-Joa 2007 ja Kolga 2006). Nende kaartide elektroonilised 
versioonid on nähtavad lehekülgedel: http://rogain.ee/Kolga_rada_2006.gif 
ja http://rogain.ee/Jagala_rada.jpg 

Kaartide paberkoopiaid on võimalik osta, hind 30 kr, saada e-kiri aadressil 
L.Leppik@online.ee 

Majutusvõimaluste ja vaatamisväärsuste kohta vt ka http://visitestonia.com, 
http://tourism.ee, http://welcometoestonia.com 

Korraldajad 
TAOK 
Lauri Leppik — peakorraldaja 
Ilmar Kirjanen — rajameister 
Tõnis Erm — raja inspektor 
Kristjan Gans — raja inspektor 
Mari Roots — peasekretär 
Tarmo Klaar — IT tugi 
Lea Leppik — finantsjuht 
Ele Sisas — toitlustamise koordinaator 
Marika Kirsspuu — välisvõistlejate vastuvõtt 
Sulev Kuiv — võistluskeskuse koordinaator 
Merle Parmson — veebihaldur 

Kontaktandmed 
Lauri Leppik 
Mobiil: +372 5615 9998 
E-post: L.Leppik@online.ee 

Võistluse Interneti-aadress 
http://8wrc2008.rogain.ee 
 

http://rogain.ee/Kolga_rada_2006.gif
http://rogain.ee/Jagala_rada.jpg
mailto:L.Leppik@online.ee
http://visitestonia.com/
http://tourism.ee/
http://welcometoestonia.com/
mailto:L.Leppik@online.ee
http://8wrc2008.rogain.ee/
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