EXPEDITION ESTONIA 2021 INFOKIRI
ENGLISH SPEAKERS WILL RECEIVE INFORMATION SOON WITH SEPARATE LETTER!!!
Tervitused vapratele Expedition Estoniale suundujatele!
Traditsiooniliselt kõigepealt filosoofiline mõtisklus! Õigekeelsussõnaraamat defineerib
ekspeditsiooni kui uurimis- või sõjaretke ja selleaastane viies Expedition Estonia täidab need
mõisted taas täielikult sisuga. Omal jõul pea läbi terve maa liikumine on monumentaalne
ettevõtmine ja selle retke läbi tegemine suur saavutus, millest jääb kahtlemata väga ere
mälestus pikaks ajaks. On tõeliselt silmi avav, kui palju on Eestimaal endiselt maastikku, mis
hoolimata sajandite pikkusest inimtegevuse survest on endiselt metsik ja puutumatu.
Taaskord keskendume natuke selle avastamisele, mis saab siis, kui inimtegevus on
lõppenud ja loodus hakkab taas võimust võtma! Tegemist on pika teekonnaga, kus kerged
lõigud siledatel teedel vahelduvad tõelise kõnnumaa (wilderness) ja raskete radadega. Kui
oled ennast registreerinud on selge, et Sind köidab metsik loodus ja tundmatud rajad, ja
seda saad Sa kogema. Palju saab kõmpida või rattaga sõita mööda metsateid, aga lõiguti on
ees vaid avar raba või pime raskesti läbitav soine mets, jalgealune ligane ja murdunud puud
liikumist takistamas. Teele jääb jõgesid, järvi ja mudaseid laiu kraave, millel sillad puuduvad
ja millest tuleb lihtsalt läbi sumada või üle ujuda. Füüsiliselt kurnav aga võrratuid vaateid,
lõhnu ja tundeid pakkuv teekond.
Varahommikune kaste ja udu, metsateel seisvad kitsed, kraavikaldal olevad karujäljed,
sajandeid sammalt kogunud kiviaiad, avarad vaated voogavatele põldudele, unustatud
müstilised metsateed, metsade niiskuses kõdunevad mahajäetud metsatalud, müstilised
allikad ja palju palju muud, mida Sa vaevalt ekspeditsioonil osalemata kogeks ja eriti nii
vahetus võtmes. Leia hetki seda märgata!
Ekspeditsioon on retk, mis väljub tavapärasest maailmast. See on palju pikem, kui
harjumuspärane matk või jooks. Ilma igasuguse kahtluseta saad Sa tundma ka väsimust ja
tülpimust ning pead oma peas pikki arutelusid, miks Sa midagi nii ebameeldivat üldse teed...
Aga kui Sinu tung ei ole ilmtingimata olla teistest kiirem siis võta rahulikult. Istu vahepeal
kännule ja vaata ringi, puhka, söö (Tactical Foodpacki), joo, taastu ja kogu end! Kõik
raskused on ajutised ja ületatavad. Mida suuremad raskused ületad, seda enesekindlama ja
uhkemana võid ennast tunda hiljem nendele päevadele ja öödele tagasi vaadates. OK,
lähme asjalikuks ESITEKS - NB! Kust soovite saada kätte oma stardimaterjale, kuidas liigute transpordipaika
ja toidueelistused palume märkida hiljemalt esmaspäeval 28. juuniks kl 17ks selles
küsitluses: https://forms.gle/M6A7RYQ9j4jh1ppJ6

Ajakava:
25. juuni 2021
Avaldatakse käesolev infokiri, kontrollpunktide asukohad ja soovitused liikumistee valikuks
e-maili teel.
28. Juuni 2021
Tähtaeg eelistuste tabeli täitmiseks!

30. juuni 2021
Vastavalt küsitluses märgitud eelistusele saab kätte võistlusmaterjale ja kaarte Tallinna
Ülemiste või Tartu Lõunakeskuse Matkasport kauplustest.
02. juuli 2021
14.30-16.15 Balti Jaamas saab transpordiks üle anda rattaid (kes tellinud logistika teenuse).
https://goo.gl/maps/BcAg9e5MfLSKKeA5A Auto saab viia retke ajaks tasuta TOP
territooriumile
Piritale,
tagasi
linna
rongile
peab
ise
jõudma.
Asukoht:
https://goo.gl/maps/SyJb2xSxnUh3MUBE9
15.20-17.22 & 16.24-18.47 Rong Tallinnast Tartusse väljub Balti Jaamast.

Pileti soovitame osta I klassi, siis on garanteeritud istekoht!
17.30
Endla
vahetusalasse
võimalik
https://goo.gl/maps/PaTxtbmtX92TjvB96

jätta

valve

alla

kanuusid.

Asukoht:

17.22/18.47 Tallinna rong jõuab Tartusse
18.00 Stardiala Tartu raudteejaama parklas avatud, kätte saab võistlus materjale ja kaarte
Asukoht: https://goo.gl/maps/ExaFR6Lqf2fYx55WA
Ca 18.30 Tartu Raudteejaama lõuna poolses parklas saab kätte transpordiks üle antud
rattad
20.30 Vahetusaladesse saadetavate varustuse kottide transpordiks üle andmise
lõpptähtaeg. Igal osalejal võib olla 2 varustuse kotti. Üks väike ca kingakarbi suurune Endla
vahetusalasse (enne kanuud) ja teine suurem Järva-Madise (enne jalgsit) & Rõõsa (enne
viimast ratast) vahetusalla. Kolmandaks kotiks on jõeületuse varustuse kott (prügikott), mille
saab pärast Emajõe ületamist jätta tähistatud kärusse. See kott liigub siis Järva-Madisele,
kust osaleja peab selle panema enda suurde kotti või soovi korral võtma jalgsietapi
ujumisteks kaasa.
20.30+ vaba liikumine ratastega Tartu Raekoja platsile, kaasas ainult rajale minekuks vajalik
(ära midagi enam Raekoja platsis anda ei saa!)
21.00
START
Tartu
Raekoja
platsilt
Emajõe
poolsest
otsast
https://goo.gl/maps/q3EnNPjG2jdp36rP6 Kuni Kroonuaia sillani tuleb sõita Emajõe kallasteel
rahulikult kohtuniku taga. Ootame kogu seltskonna Kaarsilla juures turvalise teeületuse
fooride tsüklites ära (liiklust ei ole reguleeritud). Alates Supilinnast on rada vaba!
22.20 Loojub päike
00.00 Tähtaeg assistentide poolt kanuude Endla vahetusalasse toomiseks. Endla
vahetusalas on kitsad olud, tolmused teed. Selle tõttu ei ole hiljem lubatud autodega sõita
sisse
vahetusala
teel
kaugemale
kui
matkaraja
algusse
https://goo.gl/maps/KA2KFQATYBeWRHKK9 Võistlejad saavad stardist ette saata ühe ca
kingakarbi suuruse koti varustusega, mille peavad ise vahetusalast kanuuga kaasa võtma
(koos rattaga). Assistendid võivad jätta selle koti võistleja kanuusse kanuud maha pannes.
Kott võiks olla veekindel!
03. juuli 2021

04.14 päike tõuseb, II. vahetusala Kirikumäe RMK lõkkekohas avatud. Asukoht:
https://goo.gl/maps/MzRbD2bwC6VQAVpC6
07.00 I. vahetusala Endlas suletakse
07.30
III.
vahetusala
Järva-Madise
https://goo.gl/maps/eZ8VWDEZniMNAsfUA

kiriku

10.30
IV.
vahetusala
Rõõsa
järve
https://goo.gl/maps/YwRnEHn3xqxGRJs9A

juures
parklas

avatud.
avatud.

Asukoht:
Asukoht:

14.00 II. vahetusala Kirikumäe RMK lõkkekohas suletakse
14.30-16.00 Esimesed lõpetajad finišis Pirita TOPis Olümpiatule juures. Saun, toitlustamine
ja chill toimub Sailors Home kohviku ruumes https://goo.gl/maps/fYB1yMrBdUMa33Pq5
22.17 Päikeseloojang
21.00 III. vahetusala Järva-Madisel suletakse
4. juuli 2021
04.05 Päike tõuseb
08.00 IV. vahetusala Rõõsa Järve parklas suletakse
18.30 Finiši sulgemine Pirita TOP, Sailors Home kohvik

Eeldatavad etappide ajad/estimated times
I. RATAS/BIKE (13KP, optimaalne liikumistee ca 82km)
KIIRE/FAST 4H
KULGEMINE/TO FINISH 9H
KANUU/CANOE (4KP, optimaalne liikumistee ca 20km)
KIIRE/FAST 3,5H
KULGEMINE/TO FINISH 7H
II. RATAS/BIKE (10KP, optimaalne liikumistee ca 53km)
KIIRE/FAST 2,5H
KULGEMINE/TO FINISH 6H
JALGSI/TREK (11KP, optimaalne liikumistee ca 35km)(ratta alternatiiv 9KP, distants ca
sama)
KIIRE/FAST 4H
KULGEMINE/TO FINISH 10H
III. RATAS/BIKE (10KP, optimaalne liikumistee ca 65km)
KIIRE/FAST 3H
KULGEMINE/TO FINISH 8H
VAHETUSALAD/TRANSITIONS
KIIRE/FAST 60 MIN

KULGEMINE/TO FINISH 3H
KOKKU/TOTAL (48KP, optimaalne liikumistee ca 254km)
KIIRE/FAST 18H
KULGEMINE/TO FINISH 43H
RADA AVATUD/ COURSE OPEN 45H - pühapäeva õhtu 18.30ni.
Varustuse liikumise skeem:

Kohustuslik varustus igal etapil:
●
●

Võistlusvest korraldajate poolt (sarnane suusavõistluste numbriga, sarnane kasutusel
Extaril)
Võistlusnumber nähtaval kohal (koti küljes ok).

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ilmastikule vastav riietus - jaheda vihma puhul soovitame gore-tex tüüpi vett pidavat
ja hingavat jakki ja pükse
Joogianum min 1L
Vile - hädaolukorras märku andmiseks
Hõbekile - hädaolukorras temperatuuri hoidmiseks
Esmaabi pakk - (haava puhastus ja sidumine, valuvaigisti, allergiarohi)(võistkonnal 1)
Veekindlalt pakitud täis akuga töötav mobiiltelefon, salvestatud korraldaja numbriga
(+3725246894 Silver), välja lülitatud või lisaakupangaga. Hädaolukorra jaoks.
Piisavalt sööki
Pealamp - soovitav valgustugevus min. 300 lumenit, varuaku/patareid
Isiklik navigeerimisvahend - nt. kompass, gps seade. Võib kasutada nutitelefoni, kuid
nt vihma ja külma korral on see halb variant. GPS kell track-funktsiooniga on samuti
sobiv. NB! GPS Tracki peavad kõik ise koostama vastavalt oma eelistustele lähtudes
avaldatud KP asukohtadest (25. juuni). NB! Palume lõplikku tracki mitte teha enne
1. juulit, kuna võib tekkida täpsustusi võistlejate märkuste pinnalt (nagu näitab
praktika)!

NB2! Korraldaja poolt võistlejatele kaasa antav GPS tracker ei ole navigeerimisseade sellel ei ole ekraani! See annab vaid edasi Teie asukoha sportrec.ee keskkonnas
pealtvaatajatele. Teoreetiliselt saab sealt enda kulgemist vaadata nutitelefoniga, kuid
data-levi on enamuses rajast väga vilets.
Rattaetapi varustus ja ohutusnõuded: Jalgrattaetapil peavad kõik võistlejad täitma
liikluseeskirju ja kandma kiivrit. Jalgrattal peab pimedal ajal olema ees valge (piisab
pealambist) ja taga punane põlev lamp. Jalgratas peab olema tähistatud osaleja numbriga.
Soovitame omada kummi vahetamiseks/parandamiseks vajalikku varustust, ketilukku keti
parandamiseks, rattalukku (kui ratas tuleb katkestamisel maha jätta hiljem üles korjamiseks).

Emajõe ületamise infovideo: https://www.youtube.com/watch?v=g0AklQ04C_4 Ujumise
abivahendid tuleb võtta ise starti kaasa. Pärast ületamist saab asjad maha jätta kärusse
numbriga tähistatud kotiga (saab materjalidega). Need kotid liiguvad Järva-Madise
vahetusalasse, kust on võimalik soovijail võtta vahendid kaasa ka Paunküla veehoidla
ujumisteks. Kui ei soovi kaasa võtta siis paki see kott ümber enda vahetusala kotti!
Veeetapi varustus ja ohutusnõuded: Veeetapil peavad kõik võistlejad kandma kinnitatud
päästevesti. Võistleja peab oskama ujuda ja paadist ümber mineku korral väljuda. Pimedal
ajal peab iga paadi külge olema kinnitatud valgusseade, nt. helendav pulk. Põlev
veekindel pealamp on aktsepteeritud. Öisel ajal sõites soovitame omada sooje veekindlaid
riideid ja tagavara komplekti veekindlalt pakituna! Etapil tuleb kanuu mingiks ajaks maha
jätta, et KPs käia. Soovitav on paadi kinnitamiseks omada nööri. Tähelepanu aeglasemad
kulgejad - samal päeval toimub Põltsamaa jõemaraton - trassid osaliselt kattuvad ja alates
ca 10st on jõel rohkem teadmata rahvast! Isiklikke väärtuslikke asju ei tasu kanuusse jõe
äärde pikalt järelvalveta jätta.

Jalgsietapi varustus ja ohutusnõuded: Võistlejatel tuleb läbida suuri metsa- ja
soomassiive ning ületada ujudes veetakistusi. Rabades on võimalik osaliselt kasutada
laudteed. Kaartidele kantud rajad on paljuski kinni kasvanud. Ujuda on vaja Paunküla
veehoidla saartele. Saarte vahel on teoreetiliselt võimalik liikuda jalad põhjas mööda
madalikku. Emajõe ületamisel kasutatud abivahendid transporditakse Järva-Madise
vahetusalasse. Soovi korral võib abivahendi ujumiseks kaasa võtta. Kes ei võta kaasa, peab
pakkima oma abivahendite koti suurde vahetusala kotti!
Kontrollpunktide,
vahetusalade
ja
keelualade
asukohad
leiate:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1gdCu3179e_4G9wF9_QgM2ciYdxE-MV
Vu&usp=sharing (Google kaart on visuaalseks ülevaateks. Koordinaadid ei tarvitse
klappida kirja lõpus oleva tabeli ja gpx failiga, kuna on Google kaardile pandud arvutis
käsitsi)
NB! Rajal on kontrollpunktid (KP) ja teepunktid. Kontrollpunktides peate leidma tähise
(A4 silt orienteerumistähisega & tekst või muu arusaadav orienteerumistähise laadne
toode) ja märkima üles mis motiveeriv lause mis KPs asub. Teepunktid on maastikul
tähistamata liikumist suunavad markerid - GPS rada peab läbima teepunkti 100m
raadiuses.
Hiljemalt 30. Juunil saadame osalejatele ka linnulennulise GPX tracki kontrollpunktidega,
mida saate ise modifitseerida nt plotaroute.com keskkonnas. Samuti tabeli KPde
koordinaatidega.
Leivo
Sepa
loeng
raja
planeerimisest:
https://www.youtube.com/watch?v=kn0PN74C81s
KÜSIMUSED: info@wilderness.ee
Jälgi FB eventi, kus jagame operatiivset infot
https://www.facebook.com/events/466582277984166

ja

vastame

küsimustele:

LIVE GPS:
Söök:
Endlas: Tactical Foodpack, grillvorst, leib, hapukurk, banaan, kommid, kohvi, soe vesi,
coca-cola.
Kirikumäel: Tactical Foodpack hommikusöök, pirukas, kohvi, tee, kommid
Järva-Madisel: Tactical Foodpack, grillvorst, salat, kohvi, tee, kommid, hapukurk, leib
Rõõsa: supp, leib, coca-cola, fanta, kommid, hapukurk
Finišis: Saun, grill. Ööbimise võimalust korraldaja praeguse seisuga ei paku. Võimalik, et
tekib mingi põrandamajutuse ruum, tegeleme sellega.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sõnumid toetajatelt:
HONEYPOWER

" Eestimaised ning naturaalsed geelid ja batoonid on heaks kaaslaseks pikemale seiklusele,
sest nende energiamõju on ühtlasem ning on kõhule väga meeldivad!
HoneyPower
on
mõeldes
seiklejatele
kokku
https://honeypower.eu/10h-energiapakett-p369556759

pannud

10h

energiapaketi:

Lisaks kehtib kõigile seiklejatele -20% sooduskood(ei kehti pakettidele ja multi-packidele).
Sooduskood: EXPEDITIONEST
Tellimusi vormistades on võimalik transpordiks valida "Kätttesaamine Expedition Estonia
stardis" ja just seda see tähendabki, leia meid võistluskeskusest üles ja saad mugavalt oma
energia kätte! "

LUPINE ja MIRY
https://lupine.ee pakub kõrge kvaliteediga pealampe ja akusid edukaks öiseks liikumiseks
koos mitmekülgsete lisavahenditega (kiivrikinnitused, akupanga funktsioon jne). Samuti
müüme Miry ratta kaardialuseid.
Expedition Estonia
EXPEDITIONEST

osalejatele

kehtib

kuni

juuli

kuu

lõpuni

-10%

sooduskood

Head valmistumist!
Estonian ACE Adventure Team

KPde ja vahetusalade GPS koordinaadid (määratud elektroonilise kaardi peal gp.sookoll.ee,
reaalses elus tuleb jälgida kaarti ja rajaraamatut ja olla avara silmavaatega ja leida üles KP
objekt ja tähis):
START TARTU RAEKOJA PLATS
1 Vana puu

58.38055, 26.72435
58.41288, 26.68667

TEEPUNKT

TEEPUNKT

2 Varjualune

58.45610, 26.59755

Raja algus

58.46168, 26.59614

3 Kloostri varemeküngas

58.46391, 26.60120

4 Metsatööliste elamu

58.50451, 26.49794

Sild
5 Grillmaja koolmekohas

58.63096, 26.38059

6 Keldriküngas

58.65115, 26.37438

7 Vesiveski

58.68326, 26.36283

8 Kurista linnamägi

58.74099, 26.32001

9 Mälestusmärk

58.76786, 26.32028

10 Liisu kuju

58.79907, 26.32042

11 Punamäe linnus

58.84112, 26.30588

12 Preilikivi

58.84555, 26.29346

13 Rahumajake

58.85008, 26.28024

VAHETUSALA ENDLA

TEEPUNKT

TEEPUNKT

58.85144, 26.23783

14 Juta Kivi

58.86144, 26.20611

15 Poi

58.86464, 26.18349

16 Nava talu

58.87860, 26.15892

17 Metsarajal

58.88185, 26.11624

VAHETUSALA KIRIKUMÄE

TEEPUNKT

58.61259, 26.39051

58.87119, 26.10384

18 Vilbaste allikad, laudtee ring

58.86245, 26.04580

19 Sopa allikas

58.87073, 26.04212

20 Norra mõisa pööningul

58.90306, 26.03867

käänuline tee

58.92583, 26.00420

21 Kivihunnik

58.96406, 25.95971

22 Tudre karstijärv

58.97561, 25.92507

23 Lubja ahjud

58.99640, 25.92315

24 Järva-Jaani vanatehnika hoiupaik

59.04266, 25.88742

25 Lamba talu kelder

59.08172, 25.77992

26 Ageri mõisa kelder

59.08927, 25.72836

27 Tuulik

59.09594, 25.69052

ristmik

59.10525, 25.65023

VAHETUSALA JÄRVA-MADISE
KIRIK

59.11606, 25.65520

laugas laudtee ääres

59.11270, 25.61695

28 Kaev

59.11352, 25.58675

29 Sild

59.11676, 25.56980

30 Laeksaare kiviaed

59.11093, 25.52486

31 Kollassaare näitus

59.09891, 25.53235

32 Laugas

59.07921, 25.52746

33 Jaapanlase punker

59.09798, 25.47866

34 Sisalikujärv

59.11108, 25.44312

35 Lahe ots

59.11698, 25.36059

36 Lahe ots

59.11969, 25.34847

37 Lindjärv

59.13460, 25.29888

38 Väike-kaksjärv

59.14367, 25.29694

VAHETUSALA RÕÕSA JÄRV

59.15029, 25.29649

39 Linajärv

59.14711, 25.25544

40 Ravila mõis

59.18424, 25.22247

41 Oja käänak

59.17733, 25.19968

42 Jalakäijate sild

59.18872, 25.16836

43 Järve talu

59.22415, 25.16153

44 Ohvrikivi

59.28003, 25.11547

45 Võhmuta karjamõisa kelder

59.30781, 25.11512
59.31047, 25.09781

TEEPUNKT

Jõeületusvahend
46 Sild

TEEPUNKT

FINIŠ

59.33225, 25.01995
59.38965, 24.93994

Tunnel

59.41374, 24.91865

47 Elektripost

59.43348, 24.86670

48 Aia nurk

59.45720, 24.84781

TOPi olümpiatuli

59.46728, 24.82736

