
Seiklusrogain Väle pätt 2023 
Kaali, Saaremaa 

Mis 
Valikorienteerumine, kus läbitakse kaardile kantud punkte vabalt valitud järjekorras ja mahus 
4h kontrollajal jooksul. Seiklust lisavad osade punktide juures tehtavad ülesanded.  

Millal 
28. jaanuar 2023 (laupäev) 
10.00 Kogunemine (parkimine, stardimaterjalide väljastamine) 
10.45 Viimane raja info 
11.00 Start  
15.00 Finiš. Tule hiljemalt siis metsast välja! 
u15.40 Autasustamine 

Kus 
Võistlus toimub Kõljala-Kaali piirkonnas Saaremaal 

Võistluskeskus 
Kõljala külamajas, kust saate stardimaterjal, info ja pärast võistlust pesu võimalus ning 
parimate premeerimine. Parkimine Kõljala mõisa ees parklas. 

Kes 
Osalejad: 2-liikmelised võistkonnad 
Võistlusklassid: HÄRRAD (HH), DAAMID (DD), SEGA (HD), PERE (liikmed vähemalt 2 
eripõlvkonnast, ühest perest, osalejate hulk pole piiratud). Soovi korral saab ka osaleda üksi 
(saab tulemuse, aga pole eraldi võistlusklass). 

Kuidas 
Võistlejad saavad võistluskeskuses kaardi ja vajadusel SI-pulga. SI-pulk on elektrooniline 
märkeseade, millega registreeritakse kontrollpunktide läbimine. Rajal on kontrollpunktid 
(tähistatud orienteerumismärgisega), mille läbimise eest saab vastavalt kontrollpunkti 
asukoha raskusastmele punkte. 
Kontrollpunktide väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev ja vastab 
kontrollpunkti tunnusnumbri kümnelisele kohale. 

Rajal olemise maksimumaeg on 4 tundi, mil osalejad saavad koguda punkte. Enim punkte 
kogunud võistkond võidab. Iga üle aja rajal oldud minut on miinus 1 punkt. Võrdsete punktide 
korral loetakse paremaks võistkond, kellel on parem aeg. 
Ülesannetega kontrollpunktid võivad olla kirjalike ja/või suuliste juhistega.                              
Ratsutajad stardivad 12.00-12.30 kontroll aeg 2h. 

Registreerumine www.saok.ee/vale-patt 

Osalustasud inimese kohta: 

Kuni 15.01          15.-  
Kuni 22.01          20.-  
Koha peal 28.01 25.- (kohtade arv piiratud!) 
Lapsed kuni 10a TASUTA 

Osalustasu kanda Saaremaa orienteerumisklubi arveldusarvele 
EE071010602007909000. Võistkond on registreeritud, kui osalustasu on makstud. 



Selgitusse märkida võistkonna nimi, kelle eest maksate. Võistleja mitteosalemisel osalustasu 
ei tagastata. Palun tasuge ühe võistkonna eest ühe maksena. 

Lisainfo 
Võistluskeskus on avatud kogu võistluse aja. Isiklikud asjad saab võistluse ajaks jätta 
võistluskeskusse. Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja võistlusmaastikul 
ettevõetud tegevuse eest. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja. 

Varustus: lamp (pealamp/taskulamp), kompass, joogipudel, sportlik riietus.  

  

Jooksvalt infot ka fb lehel: https://www.facebook.com/v2lep2tt 

  

Kohtumiseni! 

Tiiu Naagel 

Päti mootor 
+372 56 82 01 36 

 


