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1. Looduses liikumisega kaasnevad ohud:  

1.1. Osalejal on oht a ra eksida. 

1.2. Osalejal on oht sattuda mets- vo i kodulooma ru nnaku ohvriks. 

1.3. Osalejal on oht saada putukalt hammustada. On inimesi, kellel vo ib putukahammustus po hjustada 

eluohtlikult a geda allergilise reaktsiooni. 

1.4. Osalejal on oht sattuda jahi pidamise piirkonda.  

1.5. Osalejal on oht saada elektrilo o k elektrikarjusest. 

1.6. Osalejal on oht kokku puutuda mu rgiste taimedega (karuputk, marjad) 

2. Vanade ja mahaja etud ehitiste ning veekogudega seotud ohud: 

2.1. Osalejal on oht kokku puutuda klaasikildude, okastraadi, naelte, pru gi, plekiservade, metalldetailide ja muu 

sellisega. 

2.2. Osalejal on oht alla kukkuda ehitise vo i rajatise varisemisel vo i mattuda selle alla. Ehitis vo i rajatis vo ib 

variseda seeto ttu, et seda koormavad mitu inimest korraga. 

2.3. Osalejal on oht kokku puutuda lo hkemata laskemoonaga, kui osaleja liigub so java e laskeva lja aladel. 

Lo hkemata laskemoona ei tohi puudutada. Ma rgistada leiukoht, vo imalusel vo tta leiukoha koordinaadid, 

teavitada korraldajaid. 

2.4. Osalejal on oht alla kukkuda, kui ronida puude otsas, kaljuja rsakutel, tornides, sildadel, majadel, mu u ridel. 

2.5. Osalejal on oht libastuda ja kukkuda rabade vo i soode laudteedel. 

2.6. Osalejal on oht alajahtuda sillalt kukkumisel vo i veetakistuse la bimisel. 

2.7. Osalejal on oht saada trauma vo i uppuda oja, kraavi, ja rve, soo vo i muu veetakistuse la bimisel. 

2.8. Osalejal on oht vajuda mutta vo i laukasse, mis muudab inimese liikumisvo imetuks. Mutta vo i laukasse 

vajumine vo ib lo ppeda uppumisega. 

2.9. Osalejal on oht vajuda la bi ja a , mis vo ib kaasa tuua uppumise vo i alajahtumise. 

3. Avalikel teedel liikumisega kaasnevad ohud: 

3.1. Liiklust avalikel teedel ei suleta ja ei reguleerita O o ra nnaku ajal. Osalejal on oht kokku po rgata teel liikuva 

so idukiga. 

3.2. Liiklust raudteedel ei suleta ja ei reguleerita O o ra nnaku ajal. Osalejal on oht ja a da rongi alla. 

4. Pika looduses liikumisega seotud ohud: 

4.1. Osaleja su dame-veresoonkond on o o sel matkates suure koormuse all. Osalejal on oht saada su damerike. 

4.2. Osalejal on oht saada u lekoormusvigastusi lihastele, liigestele, luudele ja nahale. 
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4.3. Joogipunktid on O o ra nnakul jaotatud ebau htlaselt. Osalejal on oht sattuda to sisesse vedelikupuudusesse. 

4.4. Osalejal on oht sattuda su sivesikute puudusesse. 

4.5. Osalejal on oht alajahtuda. 

4.6. Looduses matkamine, eriti la bi o o  kestev matkamine, on va ga kurnav. Osalejal on oht koduso idul magama 

ja a da. Juhul, kui see juhtub autoroolis, on suur oht sattuda liikluso nnetusse. 

5. Looduses matkamisega seotud ohud: 

5.1. Looduses pikalt matkamise iseloom on selline, et osalejal on oht o o sel matkamise ka igus sattuda 

ennena gematusse ja u lalpool kirjeldamata ohuolukorda. 

5.2. Mitmeid u lalpool kirjeldatud ohte suurendavad oluliselt ha marik ja o o pimedus, halvad ilmastikuolud (tuul, 

vihm, pori ja madal o hutemperatuur) ning talvel libedus. 

6. Ohtude va ltimine ja riskide va hendamine 

6.1. Osaleja on kohustatud ise hindama riske ja ohte ning oma vo imeid nende ohtudega toime tulla O o ra nnaku 

la bimisel. 

6.2. Osaleja on kohustatud loobuma u lesande sooritamisest vo i rajalo igu la bimisest juhul kui ta tunneb, et tema 

isiklikud vo imed ei vo imalda u lesannet sooritada vo i rajalo iku la bida piisavalt turvaliselt. Ohtude hindamisel 

peab osaleja la htuma reaalsest situatsioonist maastikul, sest kaart ei pruugi adekvaatselt kajastada u lesande 

vo i rajalo iguga seotud riske. Kohustus loobuda on osalejal ka siis, kui juuresolev kohtunik – kes ei tunne 

osaleja isiklikke vo imeid – annab soovitusi ja tkamise osas. 

6.3. Osaleja peab riskantse u lesande vo i rajalo igu la bimisel arvestama, et kuna O o ra nnaku ala on suur ja 

liikumistrajektoor vabalt valitav, siis vo ib ha daolukorda vo i o nnetusse sattunud meeskonnani korraldaja 

poolse abi jo udmine viibida. 

6.4. Osaleja on kohustatud liikuma koos meeskonnakaaslastega (v.a. juhud, kus ma ngureeglid lubavad lahku 

minna). Meeskonnakaaslased saavad u ksteist hoiatada ilmnenud ohtudest ja u ksteist julgestada ohtlike 

rajalo ikude la bimisel. 

6.5. Osaleja on kohustatud kontrollima oma matkavarustuse (taskulambid, helkurid, varupatareid, side-ja 

esmaabivahendeid) korrasolekut enne starti ja O o ra nnaku la bimise ajal. 

6.6. Osalejal on soovitatav kanda kaasas kompassi ja ja lgida pa ikese vo i kuu suunda. 

6.7. Osalejal on soovitatav kanda kaasas veevaru. 

6.8. Osalejal on soovitatav kanda kaasas energiarikast toitu. 

6.9. Osalejal on soovitatav riietuda ilmastikukindlalt ja vajadusel kaasas kanda lisaro ivaid. Samuti on soovitatav 

ku lmal ajal toimuval O o ra nnakul kaasas kanda termokilet. 

6.10. Osalejal on soovitatav vaktsineerida end puugihammustuse vastu. 

6.11. Pika matkamise korral on osalejal soovitatav planeerida o o bimine O o ra nnaku stardikeskuse la hedale ja enne 

kojuso itu korralikult va lja puhata. 
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7. O nnetustele reageerimine. Juhul kui osalejal juhtub trauma vo i terviserike, mis muudab ta liikumisvo imetuks 

ja/vo i no uab kiiret meditsiinilist abi, siis: 

7.1. Esimesena jo uavad o nnetuspaigale to ena oliselt meeskonnakaaslased. 

7.2. Meeskonnakaaslaste kohustuseks on teavitada o nnetusest korraldajaid ja vajadusel helistada 112 

(korraldajad ei ole piisavalt teadlikud olukorrast, et ise 112 kaudu abi tellida. 112 tahab infot olukorrast 

su ndmuskohal ja seda teavad ko ige paremini inimesed, kes abi vajavad.) 

7.3. Meeskonnal on soovitatav kanda kaasas veekindlalt pakitud mobiiltelefoni, kuhu on salvestatud korraldaja 

kontaktnumber. 

8. Juhul kui meeskond ei saa korraldajaga u hendust, siis: 

8.1. Ü ks meeskonnakaaslane la heb la himasse talusse, maanteele vo i la himasse O o ra nnaku ma ngupunkti 

sidevahendit otsima, et korraldajaga u hendust vo tta. 

8.2. Teised meeskonnakaaslased ja a b kannatanut abistama. 

9. So ltuvalt olukorrast, korraldaja organiseerib: 

9.1. Kiirabi kohalesaabumise. 

9.2. Kannatanu transpordi O o ra nnaku stardikeskusesse. 

9.3. Juhul kui kannatanu transport ei ole vo imalik, siis kiirabi jo udmise kannatanu juurde. Osaleja peab 

arvestama, et kiirabi saabumine raskesti ligipa a setavale maastikule vo tab palju aega. 

10. Osaleja kinnitus: 

10.1. Olen po hjalikult tutvunud ka esoleva dokumendiga ja mo istan, et o o sel matkamisega kaasnevad erinevad 

ohud. 

10.2. Teen ko ik endast oleneva, et ohte va ltida ja riske va hendada. 

10.3. Meeskonnaliikme o nnetusjuhtumi korral abistan kannatanut ja informeerin juhtunust korraldajaid. 

10.4. Kinnitan, et osalen Adasti OÜ  poolt korraldatud O o ra nnakul isiklikul vastutusel. 

  

…………………………………………………………………………………  

Eesnimi ja perekonnanimi tru kita htedega  

…………………………………… ......………………………………  

Allkiri kuupa ev 

 


