FIS Cross Country World Cup presented by Viesmann
Otepää, Tehvandi Spordikeskus 18.-19. veebruar 2017.a
AVALIK LIIKLUSSKEEM
• Otepää linna, võistluste pealtvaatajate parklasse pääseb 18.02 kell 08.00-17.00 ja 19.02
kell 08.00-16.00 ainult eelmüügist ostetud ja auto esiklaasile paigutatud:
1. suured bussid helesinine A5 “BUSS” parkimiskaardiga Tehvandi staadioniparkla BUSS
parklasse,
2. sõiduautod helesinine A5 “SÕIDUAUTO” parkimiskaardiga Suusakooli taha, Comeback
kõrvale, Hurda tn ja keskväljaku parklatesse.
• Otepää linna, võistluste parklatesse pääseb 18.02 kell 08.00 kuni 19.02 kell 16.00 ainult
korraldajatelt saadud ja auto esiklaasile paigutatud parkimiskaardiga või aknakleebisega:
1. Punase A5 „ORGANIZER” parkimiskaardiga korraldajatel parkimine ORG- parklates
Tehvandi peahoone ülemises parklas, staadioniparklas, Neljakasemäe alumises ja Otepää
Gümnaasiumi staadionil;
2. Kollane A5 „TEAM” parkimiskaardiga TEAM autodel parkimine TEAM-parklates Tehvandi
peahoone ülemises Neljakasemäe poolses, staadioniparklas ja Otepää Gümnaasiumi
staadionil;
3. Roheline A5 „MEDIA“ parkimiskaardiga pressi autodel parkimine KÜLALINE-parklates:
Tehvandi staadioniparklas, Otepää Gümnaasiumi staadionil ja Valga mnt ääres TM rajal;
4. Tumesinine A5 “KÜLALINE” parkimiskaardiga hotell Karupesa vastas, Gümnaasiumi
staadionil ja Valga mnt ääres KÜLALINE parklas.
•

17.02 pealtvaatajatele tasuta parkimine Otepää linna parklates (v.a Tehvandi tee parklad).

•

18.02 kell 14.00-16.00 üritusele “Jüri Pootsmann presented by MyWeekend” tasuta parkimine
vastavalt Otepää linna parklates (v.a Tehvandi tee parklad).

•

Kõikidele ülejäänud võistlustele tulevatele sõidukitele
lähiümbruse parklates vastavalt saabumissuunale, kas:

tasuta

parkimine Otepää

1. Tartu maanteelt – alajaama vastas asuv parkla - 800 kohta pinnas (asendus Tartu mnt
äärne parkimine alates Alajaama ristist Tartu poole paremal pool teed);
2. Valga maanteelt – Ansomäe lasketiiru tee parkla 40 kohta (sissepääsu MK territooriumile ei
ole); Väikese – Munamäe parklad (Eesti MV lumelaua ja freestyle Big Airis);
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•
•

Võistlustele pääseb mööda Alajaam tee parklast algavat kergliiklusteed;

Tartu maanteel 1km enne alajaama parklat on linna saabumisel kaks sõidurada, millest
parem on lubadega sõidukitele ning vasak alajaama parklasse pöörajatele.

• Parkida mittesoovivad sõidukid saavad Otepääl liigelda vastavalt tavalisele Otepää
liikluskorraldusele (v.a Tehvandi tee).

• Ühesuunalised teed Otepääl 18.-19.02:
1. Koolitare tn on ühesuunaline (liikluskeeld Tehvandi tn-lt kuni Gümnaasiumini) tavapärane
liikluskorraldus

•

Liikluseks on suletud:
1. Tehvandi tee alates Valga mnt R 17.02, L 18.02 kell 8.00-22.00 ja P 19.02 kell 08.00-17.00
(v.a MK parkimiskaardid).

•

Sissesõit on keelatud L 18.02 ja P 19.02 kell 08.00-16.00:
1. Valga mnt/Keskväljak ja Lipuväljaku tn/Keskväljak sissesõidud parklasse (v.a helesinine
sõiduauto parkimiskaart);
2. Tehvandi tn/Koolitare tn ristmikult Koolitare tn-le (tavapärane liikluskorraldus);

• Parkimine on keelatud Otepääl L 18.02 kell 8.00 kuni P 19.02 kell 16.00:
1. Valga mnt-l fooriga ristmikust kuni Otepää linna piir mõlemal pool teed;
2. Valga mnt-l Otepää linna piir kuni Ansomäe tee ristmik mõlemal pool teed;
3. Tehvandi tn terviklikult mõlemal pool teed;
4. Munamäe tn terviklikult mõlemal pool teed;
5. Koolitare tn terviklikult mõlemal pool teed;
6. Mäe tn terviklikult mõlemal pool teed;
7. Kopli tn terviklikult mõlemal pool teed;
8. Tehvandi tee terviklikult mõlemal pool teed (tavapärane liikluskorraldus);
9. Lipuväljaku tn terviklikult mõlemal pool teed;
10. Tartu mnt 1km enne alajaama ristmikku kuni fooriga ristmikuni mõlemal pool teed;
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11. Pühajärve tee fooriga ristmikust kuni Mäe tänavani mõlemal pool teed;
12. Rõngu mnt fooriga ristmikust kuni Pika tänavani mõlemal pool teed;
13. Võru mnt linna piirist kuni fooriga ristmikuni mõlemal pool teed;
14. Kõik võistluste parklad (v.a MK parkimiskaardid).

• Kiirusepiirang 70 ja 50 km/h Otepääl L 18.02 kell 8.00- P 19.02 kell 17.00:
1.

Tatra-Otepää-Sangaste mnt 2.5 km enne linna piirini mõlemal suunal 70 km/h, alates
Munamäe alt 50 km/h;

2.

Tatra-Otepää-Sangaste mnt 1km enne alajaama ristmikku;
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