ROGAINI ARENGUKAVA 2012-2014

Eesti Orienteerumisliit

ROGAINI ARENGUKAVA
2012-2014

Tallinn, veebruar 2012

Eesti Orienteerumisliit, Regati 1, 11911 Tallinn

www.orienteerumine.ee

ROGAINI ARENGUKAVA 2012-2014

Rogaini olemus
Rogain on võistkondlik valikorienteerumine kontrollajaga 3-24h ja võistkonna suurusega 2-5
inimest. Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (MM ja EM) on kontrollajaks 24h, MMil on võistkonna
suuruseks 2-3 inimest. Eristatakse jalgsi-, ratta- ja suusarogaini.

Rogain maailmas (IRF)
Rogain on alguse saanud Austraaliast, kus peeti ka esimesed maailmameistrivõistlused (1992).
MMe on varasemalt peetud igal teisel aastal, kuid 2012-2014 toimub MM igal aastal: 2012.a-l
Tšehhis, 2013.a-l Venemaal (Pihkva oblastis), 2014 a-l USAs (Lõuna-Dakota). Eestis korraldati
TAOK poolt 8. maailmameistrivõistlused 2008.aastal Karulas.
Rahvusvahelist rogainitegevust juhib ja korraldab Rahvusvaheline Rogainiföderatsioon (IRF),
mis koosneb 4-liikmelisest juhatusest ja rogainiriike esindavast nõukogust. EOL on IRFi täisliige
2010 a-st. IRFi juhatuse liige on Lauri Leppik, nõukogusse kuulub Eestist veel Eduard Pukkonen.

Rogain Eestis
Rogain on üks orienteerumisspordi aladest, mis kuulub EOL poolt koordineeritud spordialade
hulka. Esimene rogain Eestis korraldati orienteerumisklubi TAOK poolt 1999.aastal. TAOK
rogaine on läbi viidud igal aastal ja 2011.aastal toimus see 12 korda. Rogainide võistluskalendris
on lisaks sügisesele TAOK rogainile kesksuvine Orioni 6-8h rogain ning kevadine ja sügisene
seikluselementidega Libahundi 6h seiklusrogain. Saaremaa OK korraldab 2012.a aprillis
Metssiga 5h rogaini formaadis. Kalendrisse on lisandunud XTspordi korraldatavad 4h talverogain
märtsis ja öörogain mai alguses. Kõige osavõturohkem on olnud TAOK rogain, kus 2007.aastal
Jägala-Joal osales 1157 inimest, viimastel aastatel 900-1000 osalejat.
EOL juurde moodustati 2010.aastal 4-liikmeline rogaini toimkond koosseisus Lauri Leppik,
Tarmo Klaar, Mairolt Kakko ja Eduard Pukkonen. Aastal 2012 lisandus liikmete hulka Timmo
Tammemäe.

Eestlaste parimad saavutused
Tiitlivõistlustel saavutatud läbi aegade parimad kohad on järgmised (põhiklassis):
Maailmameistrivõistlused
2010 Uus-Meremaa III koht MO (Karli Lambot, Tõnu Lillelaid, Rait Pallo)
Euroopa meistrivõistlused
2005 Eesti (Nõva) I koht MO (Jaanus Reha, Margus Klementsov)
2005 Eesti (Nõva) II koht WO (Riina Laev, Airi Alnek)
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2005 Eesti (Nõva) III koht WO (Monika Vehlmann, Ingrid Vehlmann)
2007 Läti (Smiltene) III koht XO (Mati Preitof, Eduard Pukkonen, Marje Viirmann)
2009 Soome (Ylläs) II koht MO (Silver ja Rain Eensaar)
2009 Soome (Ylläs) II koht XO (Mariann Sulg, Neeme Loorits)
2010 Ukraina (Migovo) III koht MO (Karli Lambot, Tõnu Lillelaid, Rait Pallo)
2011 Läti (Rauna) I koht MO (Silver ja Rain Eensaar)
2011 Läti (Rauna) II koht MO (Erik Aibast, Andreas Kraas)
2011 Läti (Rauna) III koht MO (Karli Lambot, Tõnu Lillelaid, Rait Pallo)

Rogaini strateegilised eesmärgid
Strateegilised eesmärgid on jaotatud nelja rühma:
• osaluskordade kasv
• võistluste kvaliteet
• sportliku konkurentsi tõus, sh rahvusvahelisel tasandil
• edukus rahvusvahelistel (tiitli)võistlustel

5.1. Osaluskordade kasv
•
•
•
•
•
•
•
•

Innustada eestlasi osalema välismaal toimuvatel rogainidel ja rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel
24h Balti MV alustamine, öiste ja linnarogainide (metrogaine) korraldamine
Ratta- ja suusarogainide korraldamine
Uute maastike/piirkondade kasutamine (Pandivere lõunaosa, Sakala kõrgustik, saared jm)
Seiklusspordihuviliste toomine rogaini juurde
Rogaini (tiitli)võistluste, sh lähinaabrite suuremate ürituste lisamine EOLi kalendrisse
Rogaini termini populariseerimine
Kaasata tuntud inimesi (prominente) rogainima

5.2. Võistluste kvaliteet
•
•
•
•
•
•
•

Eetiliselt üheselt mõistetavad reeglid ja nende täitmine ning kontroll
Kvaliteetsed, rogaini kaardistandardil põhinevad kaardid ja huvitavaid väljakutseid
pakkuvad rajad
Rogainivõistlused on korraldatud heal tasemel kõiki vanusegruppe ja sooritusvõimet
arvestades
Loodus- ja muinsuskaitse ning maaomanike nõuetega arvestamine, samal ajal rogaini
loodussõbraliku olemuse tutvustamine vastavatele ametnikele
Informatsioon rogainidest (toimumisajad ja –kohad, tulemuste ja muljete kajastamine jm)
on usaldusväärne, aktuaalne ja sihtrühmade huve rahuldav
Võistlusi saab jälgida internetis online-s ja tulemuste töötluse väljundid on atraktiivsed
ning huvitavad
Motiveerivad auhinnad, rogainiteemalised meened

Eesti Orienteerumisliit, Regati 1, 11911 Tallinn

www.orienteerumine.ee

ROGAINI ARENGUKAVA 2012-2014
•

Eestis toimuvate rogainivõistluste tulemused ja kaardid arhiveeritakse

5.3. Sportliku konkurentsi tõus, sh rahvusvahelisel tasandil
•
•
•
•
•
•

Rajaplaneeringutes ja võistluskaartidel juhuslikkuse osakaalu minimeerimine,
heatasemeliste sportlike maastike kasutamine
Medalite väärtustamine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil
Tiitlivõistlustel sportliku rogaini eelistamine meelelahutuslikule rogainile, medalistidele
eelisjärjekorra garanteerimine registreerimisel
Konkurentsi edendavate ja motiveerivate võistlusklasside loomine
Kaaluda tiitlikaitsjatele tasuta osaluskordade võimaldamist
Piisava ajavahemiku planeerimine rogaini tiitlivõistluste ja suuremate
seiklusspordiürituste (MMi) vahele

5.4. Edukus rahvusvahelistel (tiitli)võistlustel
•
•
•

Eelinfo kogumine ja jagamine eesootavate tiitlivõistluste vähetuntud maastikest
Kogemuste ja infovahetus varustuse, toitumise ning treeningmetoodika osas
Eesti parimad rogainijad oleksid tuntud orienteerumishuviliste ja ka laiema avalikkuse ees

Strateegiliste eesmärkide täitmiseks on abistavateks tegevusteks:

Info- ja turundustegevus
Infotegevuse eesmärk on anda pidevat ülevaadet rogaini saavutustest ja eesmärkidest.
Sisekommunikatsioonivahendite (ajakiri “Orienteeruja”, www.orienteeruja.ee, meililist,
foorumid, www.rogain.ee, blogid, Facebook) abil jagatakse rogaini-infot ning kajastatakse
aktiivselt võistlustulemusi.
Tegevused:
• Spordiajakirjanikele tutvustatakse rogainimist
• Tiitlivõistluste analüüside avaldamine ajakirjas “Orienteeruja” jt spordi- ning
matkaväljaannetes
• EOLi kodulehele rogaini teemalehe avamine (ametlike materjalide, sh rahvusvaheliste
uudiskirjade, reeglite, teadete lisamine)
• Rogainidest kirjutatud artiklid, muljed, blogide sissekanded jm laiemat huvi pakkuvad
materjalid kogutakse (sh ka viited ja veebilingid) ning vajadusel arhiveeritakse
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Rahvusvaheline tegevus
Strateegiliseks eesmärgiks on osaleda aktiivselt IRF-i nõukogu ja juhatuse töös
rogainivõistlustega seonduvate teemade (tiitlivõistlused, osalemise kriteeriumid,
kvaliteedinõuded, reeglid jm) edasiarendamisel kogu maailmas.
Tegevused:
• Orienteerumisliit osaleb kahe esindajaga IRFi nõukogu töös, kellest üks kuulub IRFi
juhatusse
• Tugevdatakse rahvusvahelist koostööd teiste riikidega, et leida sobivamad ajad ja kohad
tiitlivõistlusteks
• Soodustatakse rahvusvahelist suhtlemist teiste riikide rogainijatega, aidatakse kaasa
rahvusvaheliste konkurentsivõimeliste tiimide tekkimisele
• Koostöös IRFi ja teiste riikide rogaini organisatsioonidega töötatakse välja ühtne
andmevahetus-, töötlemis- ja arhiveerimisstandard.

Eesti Orienteerumisliit, Regati 1, 11911 Tallinn

www.orienteerumine.ee

ROGAINI ARENGUKAVA 2012-2014

LISA

Hetkeolukorra analüüs
TUGEVUSED
1. Suur harrastajate hulk
2. Eesti rogainijate konkurentsivõimeline
sportlik tase rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel
3. Olemas mitmeid korraldajaid (TAOK,
Orion, MTÜ Aktiivikeskus, Saaremaa OK,
XTsport),
4. Rogainide mitmekesisus (erineva
pikkusega kontollajad jm)
5. On sobivaid maastikke lühema
kontrollajaga rahvaspordivõistlustele
6. Tugev IT-tase, programmid (Tak-Soft)
7. Informatiivne veebileht rogain.ee ja
foorumi olemasolu
8. Hilissügisesed Eesti rogainid on kõrge
sportliku tasemega, osaleb välisvõistlejaid
Lätist, Soomest, Venemaalt
9. Soodsad osavõtutasud
10. Eestis on korraldatud MM- ja EM- võistlusi
11. Eesti on rogainimaailmas tuntud ja
tunnustatud rogainiriik
12. EOL on IRFi liige, kaks liiget nõukogus,
üks neist (Lauri Leppik) IRF-i 4-liikmelises
juhatuses
13. Rogain on EOLi ja EOK poolt tunnustatud
spordiala, väärtustatakse ja hinnatakse
tiitlivõistluste medaleid
14. Rogainikaartide koostamiseks on olemas
head ja soodsalt kättesaadavad
alusmaterjalid
15. Maaomanikega ei ole üldjuhul suuri
probleeme
16. Rogainivõistluste hinna ja kvaliteedi suhe
on hea
17. Pidevalt tuleb juurde uusi rogainiriike ja
võistluste sportlik tase on tõusuteel
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NÕRKUSED
Eestis on palju seiklusspordi- ja
orienteerumisüritusi, raske leida
vabu nädalavahetusi
Seiklussport on atraktiivsem,
paremini kajastatud meedias,
rohkem sponsoreid.
Seni pole kalendris öiseid rogaine
Sobivate maastike nappus
tiitlivõistluste korraldamiseks
Tiitlivõistlustele minek sageli
individuaalne, puudub ühte vorm
(särk), Eesti koondist kui sellist ei
ole
Reeglid võivad erinevatel võistlustel
mõnevõrra erineda
Rahvusvaheline kandepind on teiste
o-aladega võrreldes siiski veel
väike, Skandinaaviamaades (eriti
Rootsis ja Norras) võiks rogain olla
palju populaarsem
Ala on Eestis ja mujal veel vähe
tuntud, sponsorite leidmine raske

www.orienteerumine.ee

ROGAINI ARENGUKAVA 2012-2014
VÕIMALUSED
1. Tõsta rogaini sportlikku taset ja
rahvusvahelist prestiiži, teha tiitlivõistluste
medalid väärtuslikeks
2. Tuua seiklusspordi tugevaid tegijaid
rogaini tiitlivõistlustele
3. Säilitada hinna ja kvaliteedi suhe
4. Rogaini termini populariseerimine,
kasutamine erinevatel üritustel
5. Rogaini tiitlivõistluste lisamine EOLi
kalendrisse
6. Meedias suurem kajastamine (TV,
ajakirjad, -lehed, blogid, Facebook...)
7. Kaasata tuntud inimesi (prominente)
rogainima
8. 24h Balti MV alustamine, öiste ja
linnarogainide korraldamine
9. Uute maastike/piirkondade kasutamine
(Pandivere lõunaosa, Sakala kõrgustik,
saared, Lõuna-Eesti jm)
10. Eesti võistkondade ühtne atribuutika ja
riietus tiitlivõistlustel
11. Rogainiteemalised meened (auhindadeks
jm)
12. Ühine võistlusreiside korraldamine
naaberriikide rogainidele (Soome, Läti,
Venemaa jm)
13. Rogainide võitjatele tasuta osavõtud
suurematest võistlustest
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OHUD
Sarnastel maastikel peetavad
tiitlivõistlused vähendavad
rogainimise võlu ja sportlik tase
väheneb – sportlastel tekivad
väljakutsed teistel aladel
Tulemuse sõltuvus juhuslikest
faktoritest vähendab rogaini
sportlikku võlu
Teised spordialad konkureerivad
rogaini nädalavahetustele
Väikeste osalustasude ja väheste
sponsorite olemasolul jääb
auhinnalaud väheatraktiivseks ja
seetõttu sportlik väärtus väheneb
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