Võistluskeskuse asukoht
Võistluskeskuse parkla on Metsakalmistu loodepoolses osas.
Kohaletulekuks sobivad ka linnaliinibussid 34A, 38 ja 49.
Metsakalmistu või Kloostrimetsa peatus

59°28'27.1"N 24°52'05.2"E
59.474188, 24.868104

Võistluskeskuse skeem
Palume autodega parklast edasi startide
poole ega metsateedele mitte sõita.

Parklast kvalifikatsiooni starti on 200 meetrit,
üks-ühele jooksude starti ja finišisse on 500
meetrit. Soojenduseks kasutada parkla ja
startide vahelist metsateed.

Rajameistri info
Maastik
Üks-Ühele sprindivõistlus toimub Koostrimetsa maastiku, Metsakalmistust põhjasuunas asuvas osas.
Suuremas osas on maastik hea või väga hea nähtavuse ja läbitavusega. Alustaimestiku erinevast
tihedusest ja kõrgusest tulenevalt võivad paiguti olla kaardil sama läbitavusega tähistatud alad
erinevalt ja paiguti ka keskmiselt või halvasti läbitavad.
Reljeef on üldiselt tasane. Kaardi idaosas on rohkem liigestatud reljeef. Maksimaalne nõlva kõrgus jääb
alla 10 meetri. Ojasid, veega kraave ega soid ei pea läbima

Ohukohad
Maastikul on vähesel määral inimtekkelist prügi ja sodi.
Võib kohata koertega jalutajaid. Maastikku läbib kirde-edela suunas mootorsõidukite tee, kus liiklus on
väga hõre.
Õhtuse ereda päikese korral võib päikese suunas liikudes olla nägemine häiritud.

Kaart
Võistluskaart on 2007. aastal joonistatud ja 2017. aastal osaliselt kaasajastatud 1:7500 kaardi
väljatrükk 1:5000 mõõtkavas. Kõrgusjoonte vahe 2.5 m.
Kaardid on trükitud veekindlale paberile. Kilekotte stardis ei ole.
Kaardile on trükitud raja kontrollpunktide legendid, kvalifikatsioonijooksu stardis on saadaval
lisalegendid.
Kaardile on kantud punktirõnga kõrvale ainult punkti järjekorranumber.
Kuna palju kontrollpunkte on väikesel maa-alal ja rajad lõikuvad, tuleb olla tähelepanelik ja kontrollida
punkti tunnusnumbrit.

Rajameistri info
KP sisustus
KP tähis on paigutatud kaardi- ja legendijärgsesse KP
asukohta vaia külge. SI jaam on kinnitatud tähisele kõige
lähema puu või muu objekti külge hästi nähtavalt ja
maksimaalselt paari meetri kaugusele.
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Üks-ühele jooksudel on raja pool pikkust tähistatud kaardil
“1/2” tekstiga kas kontrollpunkti juures või etapil .
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