JUHEND
Väle pätt 2020
Oleme kolinud Päti selleks korraks digimaailma, aga see veel ei tähenda, et metsa ei
saa. Pätt tuleb ja ootab kõiki huvilisi Leisis, Saaremaal.
Mis
Tegemist on valikorienteerumisega, kus läbitakse kaardile kantud punkte vabalt
valitud järjekorras ja mahus (igaüks vastavalt oma võimetele). Mõnes punktis ootab
ees ka lisaülesanne. Võid vabalt punkte koguma tulla jalgsi või jalgrattaga.
Millal
17. -20. detsember 2020
Saad rajale minna enda vabalt valitud ajal neljal päeval.
Kus
Võistlus toimub Leisi alevikus ja selle ümbruses.
Võistluskeskus
Sel korral eraldi võistluskeskust pole, kuna plaan on võimalikult palju hajutada
inimeste liikumist.
Kes
Osalejad: perekond/pesakond või üksik hunt.
Kuidas
Põhimärkesüsteem on NAVICUPi äpis, mille peavad võistlejad endale nutitelefoni
alla laadima ja registreerima end VÄLE PÄTT 2020 kasutajaks. Seejärel ilmub info
punktide ja muu vajalikuga ürituse toimumise ajavahemikul Teie telefoni. Rajale
saate minna Teile sobival ajal. Jõudes kontrollpunkti, vahetab kontrollpunkti
elektrooniline tähis ekraanil värvi, mis annab märku punkti läbimisest. Või saate
ekraanilt info, kuidas seda värvi ise muuta (lisaülesandega punktides). Kellel
nutiseadet pole, ei tasu veel meelt heita. Kõigil huvilistel on võimalus soetada
paberkaart. Punktid on tähistatud väikeste sedelitega, kus on peal ürituse logo ja
punkti number. Navicupi äpp näitab läbitud punktide arvu ja kogutud punkte. Iga
punkti läbimine annab ühe punkti + lisaülesannete punktid. Lisaülesannetega
punktides on äpis ja punktis koha peal kirjalik ülesande kirjeldus, mille korrektsel
täitmisel saab lisapunkte.
Tublimate premeerimine: toome välja parimad lisaülesannete täitjad ja lisaks läheb
loosi hulk auhindu osalejate vahel, kes on läbinud vähemalt 15 kontrollpunkti.
Registreerumine
Üritus on kõigile huvilsitele TASUTA. Registreeruda saab NAVICUPi äpis, kust
leiate tulevaste võistluste alt VÄLE PÄTT 2020. Sisestada on vaja kasutajanimi
ja meiliaadress. Kellel nutiseadet pole ja/või soovib paberkaarti, saadab
sellekohase kirja aadressile v2lep2tt@gmail.com hiljemalt 14.12.2020.

Kaardi saab kätte Kuressaarest Pikk tn 69 (vajalik eelnev kokkulepe +372 56695808
Heljus) või Leisi Coopi kauplusest lahtiolekuaegadel.
Paberkaardi panus 5€/tk.
Saaremaa orienteerumisklubi arveldusarvele EE071010602007909000. Osaleja
saab kaardi, kui panus on tasutud mitte hiljem kui 14.12.2020. Selgitusse märkida
osaleja nimi nimi + VÄLE PÄTT KAART. Võistleja mitteosalemisel kaarditasu ei
tagastata.
Lisainfo
Varustus: kompass, kindad, joogipudel, sportlik riietus, ratturitel KIIVER ja soovituslik
kaardialus/telefonihoidja.
Jooksvalt infot ka Facebooki lehel: https://www.facebook.com/v2lep2tt

Tiiu Naagel
Korraldaja
+372 56 82 01 36

