
TARTU ORIENTEERUMIS- 

  NELJAPÄEVAKUD 2017 

12. neljapäevak Uniküla 29.juuni 

 

Ajakava: 

Start avatud: 17.00 – 19.00 

Lapsed juhendajaga rajale: 18.00 

Finiš suletakse: 20.00 

Kohapeal pakume soovijatele tasuta orienteerumisõpet. 

Kohalesõidu, tähistuse ning võistluskeskuse asukoht: 
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=7b7a36a32881fdf6da02273a06c6f26f 

Parkimine toimub Kurista-Lootvina tee ääres. Palume parkida autod nii, et ka 
teised liiklejad mööda mahuvad! Autoteed ületades tuleb olla äärmiselt 
ettevaatlik! 

Rajainfo: 
Valikus on seitse erineva pikkuse ja raskusastmega suundorienteerumise rada, 
kus punktid tuleb võtta etteantud järjekorras. Lisaks saab valida vaba raja, kus 
kontrollpunktide arv ja läbimise järjekord on enda valida. 

• Rada 1 8.0km  17KP  

• Rada 2 6.0km  14KP  

• Rada 2K 5.6km  11KP  

• Rada 3 4.4km  11KP  

• Rada 4 3.3km  8KP  

• Rada 5 2.1km  5KP  

• Rada 6 1.1km  4KP  

Rajameister: Madis Oras 

Kaardi mõõtkava: 1:10 000 

http://kaart.delfi.ee/?bookmark=7b7a36a32881fdf6da02273a06c6f26f


Osavõtutasud, KOHAPEAL ARVELDAMINE VAID SULARAHAS: 

Kaardi saab osta ehk neljapäevakule registreerida sekretariaadi oranžis telgis. 

Täiskasvanu 4€ 

Üliõpilane (MN21) ja pensionär (alates N60 ja M65) 3€ 

Õpilane (1997-2009) 2€ 

Eelkooliealised TASUTA 

 

Märkesüsteem: 

Ajavõtt toimub elektroonilise SportIdent kaardiga. Kaarti on võimalik rentida 

kohapeal, tasu 1€. 

Tartu linna- ja maakonna üldhariduskoolide õpilastele on SI-kaardi rent tasuta. 

SportIdent kaardi kasutamine: 

Aseta SI-pulk jaama „nullimine“, oota rahulikult kuni tekib heli-  ja/või 

valgussignaal. Seejärel aseta SI-pulk jaama „kontrollimine“. Asetades pulga 

jaama „start“, läheb teie võistlusaeg käima. Igas kontrollpunktis asetage SI-pulk 

jaama ning märge on tehtud kui tekib heli-  ja/või valgussignaal. Finišis märkige 

kontrollpunkt jaamaga „finiš“ ning tulge sekretariaadi telgi juurde SI-pulga infot 

maha lugema, et teie tulemus ka neljapäevaku ametlikes tulemustes kajastuks. 

Loosiauhinnad: 

Kõikide osalejate vahel loositakse kohapeal välja erinevaid auhindu meie 
headelt partneritelt: Science in Sports, PEZ. 

Loosiauhinnad antakse üle finišis ja eraldi loosimist ootama ei pea jääma. 

Varustuse müük: 

Kohapeal müüakse erinevate versioonide SI-kaarte, arveldamine sularahas. 

 

 

 

 



 

Korraldajad: 

OK Ilves aktivistid 

Tartu neljapäevakute koduleht: http://okilves.ee/paevakud/2017/ 

Leia meid Facebookist: Orienteerumisklubi Ilves,  

https://www.facebook.com/okilves/ 

E-mail: paevakud@okilves.ee 

Telefon: +372 5197 2942 

 

Okas päkka ja neljapäeval näeme! 

 

 

Järgmine Tartu neljapäevak 13.juulil Tartumaa 

Tervisespordikeskses, Elvas! 

 

Sponsorid/toetajad 
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