LAUPÄEV 25. juuli 2020
8:00 – 10:00 Äratus, hommikusöök (puder moosiga ja võileivamaterjal, kohv, tee, mahl; sisaldub
osavõtutasus), laagri kokku pakkimine.
9:45 – 11:00 Rattasõit Kõrvelaane – Venevere (20,4km kruusateed). Tugevatel võimalik sõita 3,1km
kruusateed päeva soojenduseks lisaks.

Päeva alustuseks sõidame tagasi tuldud teed mööda kuni kivini. Kivi juurest keerame paremale.
Põhigrupp sõidab mööda kruusateed otse Veneveresse välja. Tugevate grupp keerab poole peal ära.

Vaid paarsada meetrit edasi on ainus eksimise võimalus: Veskikivi juurest tuleb hoida paremale ja
minna mööda peateed.

Jõudes 17,8km pärast plekist kaarhallini tuleb teha vasakpööre asfaltteele selle aia lõpust.
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0,15km pärast jõuab asfalttee suure maanteeni välja. See tuleb meil ületada otse väikese
vasakhaagiga POE teele.

Külas sõidame 0,5km otse järve paisuni. Sealjuures sõidame keelumärgi alt otse läbi.

Pausi teeme maanteepoolsel paisjärve kaldal oleva kuju ja võrkpalliplatsi juures.
Tugevate lisahaak:
8,84km kaugusel kivist tuleb kruusateelt paremale ära keerata. See on ainus ristmik, millel on kohe
ristumise järel valget värvi kõrged “metsalilled”.
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Sealt maha keeranuna sõidame esimese 1,5km kaugusel asuva vasakpöördekohani ja keerame sinna.

5.7km pärast sirgeid teid tuleb esimene peateega ristumine. Keerame seal vasakule.

Edasi sõites tuleb hoida peateed. Vana sõnnikuhoidla juures tuleb hoida paremale (vasak haru on
tunduvalt väiksem põllutee). Viljakuivati juurest läheb kruus asfaltkattega teeks üle ja 1km hiljem
jõuab välja maanteele. Edasi loe põhigrupi kirjeldust alates lk 4.

11:00 – 11:25 Ujumispaus Venevere järve ääres.
11:25 – 12:40 Rattasõit Venevere – Muuga (19,4km, sellest 2,9km asfalttee, 15,3km kruusatee ja
1,2km metsatee). Elamussportlastel võimalik lõigata 4,4km läbides 6,65km kruusa asemel 2,25km
metsa/põllurada.
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Järve äärest liigume edasi kruusateele ja alustame sõitu paremale, maanteest eemale.

Elamussportlased läbivad seda teed 0,73km esimese paremkurvini, kust keerab vasakule metsatee,
mida on 2,23km. Juuli alguses oli suurem grupp seda rada läbinud, mistõttu võib esimesel
õnnestuda isegi ilma gps’ita see läbida. Sellel teel on nõgeseid; teele langenud puid, millest tuleb
rattaid üle tõsta; madalaid oksi, millega vastu nägemist saada; künklikku põllurada; rööpaid, mida
tugevdatud peenikeste palkidega ja kindlasti midagi veel (peale tormi kontrollimata).

Metsarajalt kruusateele välja jõudes läheb teekond edasi veidi paremalt.
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Tavagruppil tuleb läbida 2km, misjärel tuleb teha vasakpööre. Järve juurest lugema hakates on see
ärapööramine peale teist paremkurvi esimesel võimalusel. Järgmine 3,1km pikkune põhjapoole
suunduv lõik on otse sõitmine, kuni jõuame kruusatee risatmikule, kust otse edasi ei saa. Sealt
keerame vasakule. Järgnev tee on algul metsavahel, siis pea 1km niitude vahel, misjärel tee jälle
metsavahele suundub. Metsa jõudes teeb tee käänaku vasakule ja 0,2km hiljem on esimene
võimalus paremale metsateele keerata(pildil).

Järgneva mõne km jooksul on teed alles hööveldatud, mistõttu ristmike mõlemad harud võivad
ekslikult tunduda samaväärsed.
1,3km pärast keerab suurem haru paremale ja vasak väiksem haru kaob veidi tihedamasse metsa.
Hoiame siin paremale. Vaid 0,4km edasi tuleb sarnane ristmik kus samuti tuleb paremale minna.
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Veel 1,15km pärast lõppeb metsatee kruusateele jõudmisega kohas, kus otse üle ristmiku on
lehtpuud ja mõlemalpool kõrval männid. Sellel ristmikul keerame vasakule.

3,2km pärast jõuame külasse ning hakkab asfaltkattega tee. Vaid 0,3km pärast keerab asfalttee
paremale, kuid meil tuleb edasi minna otsesuunas kruusateele. Paremat kätt jäävad kaks
mõisaaegset kivihoonet, millest üks äsja renoveeritud.

0,46km pärast hargneb kruusatee kaheks. Meie valime vasaku kasvuhoone poolse haru.
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Jõudes 4km pärast
nüüd juba Muugal
asfaltteele, keerame
paremale kohas, kus
vasakut kätt jääb
laudakompleks ja
paremat suurem
punane üksik garaaž.

Sõites 0,4km asfalteed jõuame
laguneva kunagise talli või
laudani, mida vene ajal on
“kaunistatud” kandiliste
akendega. Selle eest keerab tee
paremale mõisaparki. Ühtlasi on
selle 0,4km lõigu keskel kohalik
pood.

12:40 – 14:05 Muuga mõisa kohajutt ja lõunasöök (Küpsetatud kanaliha, ahjukartul VÕI ahju
köögivili, toorsalat, külm kaste, leib, morss; sisaldub osavõtutasus).
Mõisa tiigist paremale jääb kunagine kellatorn, mida võib aia tagant uudistada.

14:05 – 14:30 Rattasõit Muuga – Laekvere (6,8km asfaltteed).
Mõisa juurest sõidame tuldud teed tagasi, keerates talli juurest vasakule. Möödudes poest.
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Lauda juurest läheme nüüd otse paremalt kaarega mööda.

0,6km peale lautasid jõuame maanteele välja, mille ületame kergliiklustee ületuskohast. Sõidame
niimoodi kahe maja vahelt läbi ja jõuame järgmisele suuremale teele, kust keerame paremale.

Olles sõitnud 4,8km jõuame peateeni. Üle põllu vasakut kätt paistab mänd juba kaugelt kätte.
Ristmikult tuleb keerata vasakule ja sõita männini.
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14:30 – 14:35 Laekvere mänd ja rattasõit Laekvere keskusesse (0,8km asfaltteed).
Männi juurest tuleb sõita
nüüd juba otse
Laekveresse.

14:35 – 14:45 Laekvere poepaus. Laekveres on säilinud mitmed maakivist mõisahooned. Laekvere
keskväljakul on mõlemalpool teed poed.
14:45 – 15:00 Laekvere – Kellavere (3,24km asfaltteed).
Poodide juurest
hakkame sõitma mööda
teed, mis on linnuga
hoone ja 2 korruselise
kollase maja vahel.
Laekverest väljudes
tekib vasakule poole
kergliiklustee, millele
võiks esimesel
võimalusel minna.

Sõidame mäkke kuni
vasakul teeääres on
plaadita mälestuskivi.
Sealkohal keerame
paremale Kellaveresse.
Edasi sõidame majade
vahelt otse mäkke kuni
valge radarini.
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15:00 – 15:30 Kellavere radariposti ülem tutvustab objekti.
15:30 – 16:30 Rattasõit Kellavere – Rohu (10,3km, millest 3,2km asfalti, 6,5km kruusa ja 0,6km
metsarada).
Kellaverest jätkame sõitu samas
suunas. 0,6km pärast lõppeb asfalttee
ära ja meie tee läheb otse edasi.

Olles sõitnud veel 1,7km kruusateed jõuame asfaltkattega ristmikuni, kust keerame vasakule alleele.

Allee lõpust näitab pruun
silt paremale raketibaasi
peale, kuhu keeramegi.
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Baasini jõudmiseks sõidame 6,1km mööda kruusateed otse. Ärapööramise koht on peale
kilomeetrite pikkust sirget esimese vasakkurvi järel 0,33km kaugusel. Sellel kohal tuleb keerata
paremale vaevumärgatavale sihile.

0,14km pärast tuleb hoida jätkuvalt raiesmiku ja metsa vahelisele rajale, mitte paremale metsa
keerata.
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Kruusateelt alates 0,64km pärast jõuab rada välja esimesele metsateele, kus keerame vasakule ja
sõidame angaarini välja.

16:30 – 17:00 Rohu raketibaasi ajaloost räägib Alo Ling.
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17:00 – 17:50 Rattasõit Rohu – Simuna (17km, millest 8,9km asfaltteed, 5,7km kruusateed ja 2,5km
metsateid).
Rohust tagasiteed alustame teiseltpoolt angaari.

Esimeselt ristmikult sõidame otse üle. Ja teiselt, kus paremat kätt angaar, keerame vasakule.
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Niimoodi jõuame välja kruusateele, kus keerame paremale.

Kruusateed sõidame 2,75km esimese ristmikuni, kus pruun silt näitab paremale ja tuldud suunas
rohu baasi peale. Ristmiku taga on ka murdunud männipuu. Meil on vaja rohust lahkuda, seega
keerame vasakule ja jätkame sõitu kruusateel.

Edasi saame sõita 0,6km misjärel tee hargneb kaheks. Põhiharu läheb otse ja väiksem haru keerab
vasakule veidi mäest alla. Valime vasaku haru, mis läheb Avispea poole.
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1,86km pärast jõuame metsast välja ja põldude vahel esimese kruusatee ristmikuni, kust keerame
vasakule. Sellel ristmikul on vasakut kätt viltune 7t massipiirangu liiklusmärk.

0,9km edasi sõites neljanda
majapidamise ees on mälestusmärk
Avispea Mõõk. Seal võivad soovijad
teha jalasirutuspausi ja infotahvlit
lugeda.

0,66km mälestusmärgi juurest edasi
sõites jõuame kruusateede ristmikuni,
kust otse ei saa ja tuleb paremale
keerata.
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1,5km edasi sõites jõuame Avispeas peateeni. Eelnevalt külasse sisenedes muutub tee asfalteerituks.
Peateel keerame vasakule Simuna poole. Vasakut kätt enne ristmikku olid mahajäetud 2
korruselised telliskivihooned.

Edasi sõidame 8km kuni peateeni välja. Seal keerame paremale Simuna poole.

0,15km edasi sõites jääb vasakut kätt Struuve kaare Simuna punkt.

17:50 – 18:00 Simuna struuve kaare punktiga tutvumine ja rattasõit Simuna keskusesse (1,3km
asfaltteed).
Edasi sõidame Simuna keskusesse suurele ristmikule välja. Vasakut kätt jäävad poed, kirik,
mälestussammas ja park allikaga ning paremat kätt enne ristmikku on Simuna külmkuivatus.
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18:00 – 18:45 Simuna külmkuivatuse tutvustus.
18:45 – 19:00 Simuna poepaus.
19:00 – 19:15 Rattasõit Simuna – Võivere (4,3km asfaltteed).
Jätkates poe juurest,
tuleb sõita mööda otse
otse üle ristmiku
minevat teed.

0,66km pärast on teel vasakkurv. Sealt veel ei keera, vaid jätkame sõitu veel 0,7km, misjärel enne
surnuaeda keerame paremale Väike-Maarja ja Võivere tuuliku poole.

19:15 – 19:55 Võivere tuuliku külastus (sisaldub osavõtutasus).
19:55 – 20:00 Rattasõit Võivere – Käbala Kämping (1,7km asfaltteed).
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Sõidame mööda
peateed kuni suur
silt vasakule
kämpingu peale
näitab.

20:00 – 21:00 Telklaagri ülesseadmine Käbala Kämpingus.
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19:30 – 22:00 Õhtusöök (seljanka hapukoorega, leib; sisaldub osavõtutasus), võimalus saunas ja
duši all käia ja muud tegevused telklaagris.
21:30 – 22:30 Esineb Lüü-Türr.
22:30 – … Tantsuõhtu. (õhtused lõbustused ja programm selguvad korralduse käigus).
Päeva läbisõit on 85 km, sellest 31km asfalttee, 48km kruusatee ja 6km metsatee.
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