
 
 
 
 
Seikluse juhend 
 
Trassi pikkus on ca 150 km 
Osalejate koosolek 27.01.2023 kell 21:00 Paunküla Heaolukeskuses ees 
Start 27.01.2023 kell 22:00. 
Finiš hiljemalt 28.01.2023 kell 8:00 trassifailis toodud koordinaatidel. 

Registreerimine ja osavõtutasu 

Saada hiljemalt 26.jaanuariks 2023 meiliaadressile 
maasturitetalvesprint@gmail.com enda seltskonna teami-nimi, liikmete nimed, auto 
mark ja reg nr ning enda telefoninumber. Osalustasu on 150 eurot seltskonna kohta, 
mida saab maksta sularahas osalejate koosolekul, varu palun täpne raha. 
Registreerimisega tasub kiirustada, kuna seiklusest saab osavõtma 20 kiiremat 
registreerijat. 

Rada 

Rada on allalaetav gpx-formaadis aadressil: (teatatakse hiljem) 
Rada koosneb trassifailist ja kontrollpunktidest. Seiklejatel tuleb läbida trass mööda 
etteantud tracki, sellelt lahkuda ei tohi, v.a. tankimiseks. Raja iseloom on talvine, 
arvestama peab võimaliku paksu lume ja mõningase „oksapesuga“, katuseni muda- ja 
veeauke ei ole. Mõned raskemad kohad saab vajadusel jätta vahele ja sellekohase info 
anname Teile koosolekul. Metsas ja põldude vahel rajalt kõrvalesõitmine võib kaasa 
tuua kurja maaomaniku kuulirahe. Kogu trassil kehtib liikluseeskiri ja rada on 
avalikuks liikluseks avatud, sellega tuleb arvestada. Rajal on 25 küsimust, millele Teil 
tuleb vastused leida ja 1 orienteerumislõik. Küsimuste hulgas on 1 pildistamise 
ülesanne, orienteerumisrada koosneb gps-koordinaatidega kontrollpunktidest, mille 
läbimine tuleb fikseerida fotoga. Pildid tuleb teha nii, et kõik seltskonnaliikmed (v.a. 
pildistaja) ja auto on äratuntavalt koos punktitähisega pildil. Üks seltskonnaliige 
peab hoidma pildil ühe käega punktitähist ja teise käega puudutama nähtavalt autot. 
Punktitähise eemaldamine selle aluse küljest on rangelt keelatud. 

Ülesannetelehed jagatakse seiklejatele paberkandjal stardis. 

Peale raja läbimist võib vabalt koju või sauna või telkima minna. Korraldaja ootab 
kuni 30.01.2023 kell 23:59-ni meiliaadressile maasturitetalvesprint@gmail.com igalt 
osalenud võistkonnalt vastuseid ülesannetelehel toodud küsimustele, pildiülesannete 
juures tehtud fotosid ja teie enda gps-seadmest mahalaetud gpx-faili, mille abil on 
võimalik tuvastada teie trassi läbimine. 



Kõikide ülesannete täitmise eest saavavad seiklejad punkte. Kes on saanud sõidu 
lõpuks kõige rohkem punkte, on kõige rohkem seigelnud! Tulemused avaldatakse 
veebruari esimese nädala jooksul. 
 
Vajaminev varustus: 
* 4x4 Auto mis omab kehtivat ül ja kindlustust.  
* Vähemalt üks GPS navigatsiooniseade, mis saab aru GPX failist ja suudab jätta 
maha endast jälje GPX failina. Koosolekul saate sinna GPX kujul raja, mille alusel 
saate seiklema minna.  
*Seadeldis (mõni hea äpp), et keskmise kiiruse hoidmine hästi välja tuleks.  
* Lumega toimetulemiseks abivahend(näiteks lumelabidas).  
* Vajalik on pilti teha ja selliselt, et see oleks täpselt loetav (telefonist võib väheks 
jääda!)  
* Varu mõni pealamp, seda läheb metsas vaja 
* Võta kaasa söögi- ja joogipoolist, raja ääres ei pruugi restorane olla. Paar kena 
lõkkekohta, kus saab grillida, aga küll. 
 
Lugupidamisega, 
Rasmus, Tormi ja Priit 
 
53882221 
 
 

 


