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KARANTIIN ja START 

 

 Võistlustel on stardikarantiin. See ei ole suur ala. Asub üsna parkla kõrval ja finiši lähedal. 
Kõik osalejad peavad stardi alguseks olema sisenenud karantiini alale. 

 Karantiini alal on WC 
 Võistluse lõpetanuil ei ole lubatud suhelda veel startimata osalejatega. 
 Kaardi saate üsna liivasel alal. Ei ole häbiasi ratas käekõrval K-punkti joosta ja sealt mööda 

kergliiklusteed täiega udjama panna. 

KAART: 1: 7 500, h=2,5m 31*27cm 

MAASTIK: Võsu alev. Rajad kulgevad valdavalt aleviäärseis suvilarajoonides ja metsaradadel. 
Asfaldile kruiisima Teid väga ei lasta. Kõrgustevahesid eriti ei ole. On paar kuni 5m kõrgust nõlva. 

KEELUALAD:  

1. Peatänava, Rakvere tee ületamine on reguleeritud nõnda:   Seal on ka 
kollaste vestidega poisid pisut liiklust ohjamas ja sohitegijaid tühistamas.  

2. Mõned keelualad on veel: 



       

   
Ärge neisse ka sõitke. Mõnes kohas oleme keelualade servadesse-nurkadesse ka 
tähistavat linti vedanud. 

3. Suvilarajoonide õuealade ümber ei ole aedu! Ärge neisse siiski sõitke! 

OHUKOHAD 

1. KÕIK KOHAD! 😉 Nii auto- kui jalakäija liiklus on avatud. Võsu on kuurort- ja suvilaalev ja on 
laupäeva õhtu. Rahvas on liikvel. Me peame kõik sinna ära mahtuma! 

2. SILLAD!  Rajad ületavad Võsu jõge. Kõik sillad on ca 1.25m kitsad jalakäijasillad. Sinna 
mahub, aga ettevaatlikult. 

3. ERITI ADRENALIINNE SILLALE LASKUMINE! On hoiatatud erimärgiga: 

 
4. SÕIDUTEEDE RISTI ÜLETAMINE! Jah, me katsume sõiduteid turvata–autosid ohjata aga, 

kurram!, visake ikka pilk vasakule ja paremal, enne kui risti üle sõidutee kimate! 

SÕIDETAVUS 

„Valge mets“ on enamasti männik, pohlasamblamättaline aga lõigatav. „Roheline“ on roheline. 
Lagedad ja poollagedad alad on samuti enamasti sõidetavad.  

Hästi sõidetav rannamänniku ala on kaetud erimärgiga:  



 

Selle tähendus on: “Ära põe – pane otse!” 

MUU 

 Metsaradade ja -rajakeste rägastikes on kontrollpunktid ligistikku – kontrollige 
tunnusnumbrit! 

 Finišit kaardil ei ole! Finišisirge pikkus on 50m.  

RAJAD 

Klass Pikkus KP 
M60 4,0 10 
N50 4,0 10 
N40 4,9 14 
N17 4,9 14 
M17 5,6 15 
M50 5,6 15 
N20 5,6 15 
M20 6,9 17 
M40 6,9 17 
N21 6,9 17 
M21 7,9 22 

 


