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Mida nõustaja peaks vaatama
• Nõustaja tegevus sõltub:

• Korraldajate ja rajameistri tugevusest!

• Ajaressursist..

• Nõustaja nõustab, mitte ei korralda 

aga.. vahel tuleb käed külge panna! 

• Sa võid pakkuda lahendusi aga ei pea.



Mida nõustaja peaks vaatama
Ega nõustaja enam väga kaarti ei paranda, aga tuleb pilk peale visata, mida varem, 

seda parem

• Tänutihti on rajameister ka kaardistaja ;) 

• Kas vastab standardeile – küsi OCAD fail või viska joonlaud peale. Rajamärgid 

näiteks.

• Leida võimalikud ohukohad. Või kohad, mis pole üheselt arusaadavad.

• Kaardistajad on parajad hella hingega kunstnikud! ;)



Mida nõustaja peaks vaatama
Kui vähegi võimalik käi maastikul – siis 

saad asjast paremini aru ;) ja Sinul on 

kõrvaltvaataja pilk!

• SO ja RO radade võrk on võimalik läbi 

sõita! Radade sõidetavus ja 

kajastatus.

• Kas on vaja midagi muuta või 

võistlusteabesse kirjutada

• Kõikvõimalikud ohukohad ja 

eriolukorrad. Eriti sprindid!

• Mõedaku SO EMV elektrikarjus.



Eriolukorrad!
Pigem võistlusteabesse liiga palju, kui liiga 

vähe teavet. Kaardi väljavõtted, fotod. 

Võimalikud uued raiesmikud ja muud 

(võimalikud) uued asjad. Ajujaht? Filmivõtted? 

NATO?

Erimärgid kindlasti võistlusteabesse – hea, kui 

saaks fotoga!

• Mida teha, kui on ootamatu muutus? Kuu 

enne või eelmisel õhtul.

• Kaart peab olema maksimaalselt õige

• Võistluse ära jätmine on viimane asi. Võib 

kaaluda edasi lükkamist



Eriolukorrad

Keelu- ja ohualad peavad olema 

kaardilt täiesti aru saadavad.

Aga ikka ei tee paha pilt 

võistlusteabesse!



Trükkimine
Kaartide trükkimine

• Kus trükitakse?

• Kas on veekindel?

• Kas saab trükkida ka 7 500 kaarte?

• Hea, kui saaks proovitrükid kõikides 

mõõtkavades

Kas jõuavad ja oskavad trükkida?

• Kahepoolsed kaardid

• Teatekaardid



Trükkimine
AINULT ÜKS KAARDI ja RAJAFAIL – kust 
vormistatakse kõik mõõtkavad ja rajad!!!

Trükifailid peab üle vaatama. Neid vaatajaid peab 
olema rohkem!

Kindlasti kõikidele radadega kaartidele pilk peale. 

Kaartide kogused

• Igale klassile (mitte rajale!) varuga (+2). 

• Kontrolli rehkendatud kogused üle.

• Kõigi punktidega kaarte piisavalt (rajameistri 
abid, press, esmaabi, jootjad, ehitajad, muud 
asjapulgad)

• Kuidas kaardid kohale jõuavad?


