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Eesti meistrivõistlused jalgsi–mägimatkatehnikas 2011
Lühike trass
Lühikese trassi ajapiirang kummalegi ülesandele eraldi on 40 minutit.
40 minuti ületamisel võetakse võistkond maha ja peab trassi vabastama.
Lühikesel trassil loositakse paarid ja eesronijad. Loosimisel võtab iga tiimiliige numbri,
vastavalt numbritele moodustuvad paarid.
Numbrid 1 ja 2 ronivad paaris, kusjuures number 1 on eesronija. Läbitakse ülesanne A.
Numbrid 3 ja 4 ronivad paaris, kusjuures number 3 on eesronija. Läbitakse ülesanne B.
Ülesanne A
Ülesanne algab ettevalmistatud jaamast. Mõlemad osalejad peavad olema
enesejulgestuses. Nr 1 liigub kaaslase julgestuses, julgestamine toimub
julgestusvahendiga vööst nagu kaljumarsruudil, seinani ja asub ronima altjulgestuses.
Julgestus köis peab olema seotud vöösse. Vahejulgestus punktideks on seinalasuvad
märgistatud ”kõrvad”. Nr 1 paneb ekspressid ja seejärel köie nendest läbi. Viimasest
punktis paneb Nr 1 köe nagu tavaliselt ning seejärel “kukub” ja muutub kannatanuks. Nr
1 ehk kannatanul on vigastatud mõlemad käed, mida kasutada ei või.
Nr 2 ehk julgestaja julgestab kannatanu alla kuni kohtuniku märgitud piirini, umbes 1,5-2
m maapinnast. Edasi ei või Nr 1 seina ega maad puudutada. Nr 1 tuleb lasta mööda
takistusest, ”lõhest”, mis on märgistatud. Nr 1 tuleb lasta umbes 1-2 m kaugusel asuvale
”märgistatud alale”. Ülesanne on läbitud ning aeg fikseeritakse, kui Nr 1 on ”märgistatud
alas” ja köied alla tõmmatud.
Nr 2 võib liikuda ühe korra kannatanu juurde, kui kannatanu on jõudnud seinal märgitud
piiratud alani. Julgestaja lahkudes jaamast peab olema julgestus köis korralikult
fikseeritud ega tohi kanda haaraval sõlmel või haaratsil.
Ülesande läbimise järgselt puhastab võistkond raja ekspressidest.
Eraldi etapid, mida arvestatakse:
1. ronija on jõudnud viimase ekspressini
2. julgestaja on võtnud ennast julgestus süsteemist välja ja fikseerinud köie
3. trassi lõpp

Ülesanne B
Ülesanne algab märgistatud alast. Nr 3 eesronijana tõuseb mööda vertikaalset köit ilma
haaratsiteta (šumaar). Nr 4 julgestab Nr 3. kohtuniku köiega. Nr 3 jõudes ülesse teeb
märgistatud punktidesse jaama, liigub ise jaama ja vabastab kohtunike vertikaalse köie
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ning julgestusköie (julgestusköis peab jõudma alla järgmisele võistkonnale). Nr 3 paneb
jaama sinna tõusmiseks Nr-le 4 tugiköie. Nr 4 tõuseb vabalt valides vahendid Nr-i 3
julgestuses. Mõlemad võistlejad laskuvad mööda oma köit. Esimene laskuja teise
julgestuses. Viimane haarava sõlmega. Aeg fikseeritakse kui võistlejad on märgistatud
alas, köis (köied all) ja võistlejate jaam maha võetud.
Eraldi etapid, mida arvestatakse:
1. Nr 3 on jõudnud vertikaalsel köiel ülesse
2. Loodud on oma jaam ja Nr 3 on oma jaamas.
3. Nr 4 on jõudnud ülesse
4. Üks võistleja on laskunud
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