“TIHU KEVAD 2022”
Juhend
Start
Rännakmatk toimub 14.05.2022. Mandaat on kell 08.15, rivistus kell 08.30, võistluse algus kell 09.00.
Mandaadi alusel minnakse rajale 5 minutiliste intervallidega. Stardis pildistatakse kõik võistkonnad. Stardi
asukoht on Suuremõisa lossi ees, Pühalepa osavallas (https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/3ri4RnA).

Parkimine
Parkimine toimub Suuremõisa lossist lõunas talli varemete taga
(https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/bNjrGvvm).

Esindus
Võistkonna suurus on 4 liiget. Alla 15 aastaste võistlejaga võistkonnal kohustuslik vähemalt 1 üle 18 aasta
vanune liige (vajadusel lisaliikmena juhendab trassil).

Varustus
Kohustuslikku varustust kontrollitakse võistkonna registreerimisel.
Isiklik varustus
Kohustuslik
Pikad püksid ja
varrukad
(Kaitse)prillid
Peakate

Meeskonna varustus
Kohustuslik
Meditsiinipaun (näiteks
autoapteek)
Märkmik ja
kirjutusvahend
Mobiiltelefonid (min 2
tk)

Soovituslik
Toit
Vihmariided
Vahetusriided ja
jalanõud

Soovituslik
Vaatlusvahendid (2 tk)
Kompass (2 tk)

Vesi (min 1,5 liiter)

Võistlus
Trass
Võistlus toimub Hiiumaa valla territooriumil. Marsruut kulgeb läbi metsade, märgalade ja võsa. Asustatus
on hõre, kindlaid maastikuorientiire on kohati raske määrata. Rajal tuleb liikuda varjatult – vältida teid ja
lagendikke.

Ülesanne
Võistkonna ülesanne on tuvastada vastane vaadeldavas huvialas.

Kontrollpunktid
Lisaks põhiülesandele tuleb täita kontrollpunktides kästud ülesandeid. Iga kontrollpunkti läbimine on
kohustuslik. Kontrollpunkti pääseb täies koosseisus.

Vastutegevus
Vastutegevus liigitub kaheks: mobiilne ja staatiline vastane. Vastane on relvastatud fotoaparaatidega. Kui
võistleja(d) saadakse tuvastatavalt pildile saab antud võistkond trahvi + 30 minutit. Võistkonna
tuvastatavuse üle otsustab Tihu Kevade pealäbiviija.
Mobiilne vastane kasutab liikumiseks teid ning hoiab neid oma kontrolli all. Mobiilse vastase tehtud
piltide vahe peab olema vähemalt 5 minutit.
Staatiline vastane paikneb vaadeldaval huvialal ning tema ülesanne on ala kontrollida. Staatilise vastase
tehtud piltide vahe peab olema vähemalt 1 minut. Staatiline üksus saadab välja motoriseeritud patrulle.

Finiš
Võistkond lõpetab kui kõik kontrollpunktid on läbitud ja kogu isikkoosseis on jõudnud finišisse.

Kohaarvestus
Trassil olles peavad läbima kõik võistkonna liikmed kontrollpunktid ja täitma neis antavad ülesanded.
Läbimata kontrollpunkt tähendab katkestamist, iga täitmata ülesanne annab trahviminuteid vastavalt
juhendile, mis antakse stardist koos kaardiga. Oluline on võistkonna terviklikkuse säilitamine – ühe
võistleja katkestamine annab võistkonnale 60 trahviminutit. Alla kolmeliikmeline võistkond loetakse
katkestanuks.
Finišis saavutatud aeg ja trassil kogutud trahviminutite summa moodustavad raja läbimise aja, mille põhjal
luuakse paremusjärjestus. Kontrollpunktides järjestatakse võistkonnad paremusjärjekorda. Lõplik
kohaarvestuses raja läbimise aja osatähtsus on 1/3, luure ülesanne 1/3 ning kontrollpunktide osatähtsus
on 1/3.
Lõplik paremusjärjestus avalikustatakse mitte hiljem kui 20.05.2022.

Distsipliin
Kõrvalise abi ja transpordivahendite kasutamise ning korraldajate korraldustele mitteallumise eest
võistkond diskvalifitseeritakse.

Registreerimine ja lisainfo
Võistkonnad registreerida hiljemalt 01.05.2022. Võistkondade arv on piiratud – registreeritakse kuni 20
võistkonda. Registreerimine e-postil sven.luik@kaitseliit.ee.

Koostas:
Sven Luik
Leitnant
Lääne malev

