23.03.2018 Sise-O 4.etapp Audentese Spordihall.
Võistlusinfo
MANDAAT:
Võistluste mandaat asub soojendusalal. Mandaadist saavad kõik võistlejad
rinnanumbrid.
SOOJENDUSALA:
Soojendusalaks on Audentese kergejõustikuareeni otsas asuv pallimängu plats.
Riietusruumidest palume võistlejail siirduda soojendusalale, kus on ka
stardiprotokollid ja eelstart. Kõik võistlejad peavad olema soojendusalal hiljemalt
19:15.
START:
Start asub soojendusala nurgas.
FINIŠIALA:
Peale võistlust püsivad oma soorituse lõpetanud osalejad kenasti kuulitõukealal ja
jälgivad põnevil silmadega võistlust. Peale kohtuniku vastavasisulist märguannet
tohivad võistlejad liikuda uuesti soojendusalale.
FINAALJOOKSU JÄLGIMINE:
Finaaljooksu on kõige parem jälgida selleks ette nähtud välisukse poolselt
tribüünilt. Palume kõigil liikuda aegsasti tribüünile, et mitte segada finaaljookse.
RAJAD:
Jooks

KP

Meetrid (lühim liikumistee)

Naiste 1.

13

667

Naiste 2.

13

798

Meeste 1.

15

867

Meeste 2.

15

798

Finaal A

8

489

Finaal B

8

412

Finaal C

8

445

Finaal ühine
ring

4

164

Finaal kokku

28

1510

KEELATUD ÜLETADA:
Üle 20cm kõrgus- ja teivashüppe ning akrobaatika matid, kaardil
tumesinisega musta raamiga.
Kõiksugused aiad, toolid, pingid, tõkked, kilelindid, mis on kaardil
mustaga
Liivakastid, kaardil must raster kollasel taustal musta raamiga

LUBATUD ÜLETADA:
Madalad jooksumatid. Kaardil helesinisega sinise raamiga.
Tõstealused ja tõukeringid. Kaardil helepruuniga ja halli raamiga.
Pehmete poroloonide auk. Kaardil soo märgi ja helesinise raamiga.
Trepid ja tribüünid
ERIMÄRK:
Ohtlikud võimlemiskronsteini püsti hoidvad trossid!

RADA KAARDIL:
Kontrollpunkti täpse asukoha näitab KP-rõnga keskel olev täpp. Üle
või läbi takistuse KP-märkimine on keelatud!
Kaardil on kontrollpunkti kõrval nii järjenumber kui tunnusnumber.
Viimasest punktist finišisse tähistust ei ole. Kaardil on pidev
ühendusjoon.
Kontrollpunkte ja etappe on risti-rästi palju. Olge hoolsad õiges
järjekorras punktide läbimisel ning õigetes KP’des märkides.
!

FINAAL:
1. Finaaljooks koosneb 3’st erijärjekordades läbitavatest ringidest ja ühisest 3
KP’ga lõigust.
2. Finaaljooksjaile antakse stardis 4 jooksujärjekorras kokku klammerdatud
kaarti.
3. Finaali stardi kõrval asub kohe iga ringi viimane KP, mis on ka kaardivahetus
KP, millest stardis ei ole vaja märkida.

Finaali stardi kujutamine kaardil.

3.1.Peale igat ringi kaarti vahetades tuleb märkida ka
kaardivahetuspunktis.
3.2.KP-järjenumbrid on kogu rada läbivad, st et II ringi kaardil on esimese KP
järjenumber 9 , III kaardi esimese KP järjenumber on 17 ja ühislõigu
esimese KP järjenumber on 25

