
TARTU ORIENTEERUMIS- 

NELJAPÄEVAKUD 2019 

3. neljapäevak Madsa, 18. aprill 

 

Ajakava: 

Start avatud: 17.00 – 19.00 

Soovijad juhendajaga rajale: 18.00 

Finiš suletakse: 20.00  

Asukoht: 

Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad Google Maps 
kaardilingiga: 
https://drive.google.com/open?id=1TozkE3SJGIwT0hbZCyEeSzZzlew7H1I
N&usp=sharing  

Rajainfo (distantsid linnulennult): 

Valikus on erineva pikkuse ja raskusastmega suundorienteerumise rajad, 
kus punktid tuleb võtta etteantud järjekorras. Lisaks saab valida VABA raja, 
kus kontrollpunktide arv ja läbimise järjekord on enda valida. 

• RADA 1  6,9km 18KP 

• RADA 2 5,8km 16KP 

• RADA 3 5,6km 10KP 

• RADA 4 4,6km 11KP 

• RADA 5 3,2km 7KP 

• RADA 6 2,1km 6KP 

• RADA 7 0,9km 4KP 

• VABA 

 

https://drive.google.com/open?id=1TozkE3SJGIwT0hbZCyEeSzZzlew7H1IN&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1TozkE3SJGIwT0hbZCyEeSzZzlew7H1IN&usp=sharing


Rajameister: Kaarel Hendrik Zernant 

Kaardi mõõtkava: 1: 10 000, kõrgusjoonte vahe 5 m  

RADA 7 kaardi mõõtkava: 1:5000 

 NB! Viimasesse punkti tulles võib rajale ette jääda jalgpalliväljak, mille 

ületamine on KEELATUD! Väljak on tähistatud kaardil keelualaga ja 

piiratud looduses kilelindiga. 

Rajameister Kaarel Hendrik Zernanti kommentaar:  

„Rajad nõuavad päevakulistelt täpset kaardilugemist ning uisapäisa ei tasu 

punkti poole tormata.  

Tuleks kindlasti jälgida keelualasid ning tõotab tulla soe kevadilm, seega 

kõik päevakule!“ 

 

Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:  

"Madsa-Annimatsi maastik pakub hetkel kindlasti mõnusamat orienteerumist 

kui kesksuvel, mil puud on lehtes ning nähtavus ka selle võrra piiratum. 

Nagu eelmisel nädalal Päidlapalus, siis ka sel korral soovitan jälgida, mida 

need pruunid jooned ikkagi tähendavad looduses. Nii saab ka punkte 

paremini noppida. 

Küngaste nõlvad on kohati väheste detailidega ehk ka kompassi kasutamine 

tuleb kasuks. 

Enne punktist lahkumist soovitan kindlasti läbi mõelda, kuidas järgmist 

etappi lahendad, sest nii mõnigi koht võib muidu segadusse ajada, kui pea 

kuklas uhada :) 

Pikemad rajad käivad ka üle Pühajärve-Arula asfalttee ja selle ületamisel 

peab olema tähelepanelik ning ettevaatlik! Seal on regulaarne liiklus. 

Loomulikult teiste koduhoovidest ei tohiks läbi joosta (oliivirohelisega alad)! 

Tuleb mõnus kevadine o-elamus!" 

 



Osavõtutasud: 

KOHAPEAL ARVELDAMINE VAID SULARAHAS 

Kaardi saab osta ehk neljapäevakule registreerida sekretariaadi oranžis 

telgis. 

• Eelkooliealine     tasuta 

• Õpilane      2 EUR 

• Üliõpilane (MN21)    3,5 EUR 

• Pensionär (alates N60 ja M65) 3,5 EUR 

• Täiskasvanu     5 EUR 

! Soodustused lastega (õpilased) peredele kohapeal sularahas tasudes 

– PS, soodustust tuleb ise küsida! 

Ühe pere liikmetel arvestatakse kohapeal kõikide pereliikmete osalustasust 

1€ maha. Näiteks ema ja poeg tasuvad tavapärase 7€ asemel 5€. Kaks 

vanemat ja kaks last 10€ (tavapärase 14€ asemel). Pere arvestusse lähevad 

ka vanavanem + lapselaps. 

Mida rohkem pereliikmeid orienteeruma tuleb, seda soodsam :) 

Märkesüsteem: 

Ajavõtt toimub elektroonilise SportIdent kaardiga. SI-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 OK Ilves 
poolt. Loosiauhinnad antakse üle finišis ja eraldi loosimist ootama ei pea 
jääma. 

Muu info: 

• Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte 
avalikustada. 

• Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika 
ja ajaloo talletamiseks. 

• Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse 
võistluse korralduslikel eesmärkidel. 

  



Korraldajad: 

OK Ilves aktivistid 

Tartu neljapäevakute koduleht: http://okilves.ee/paevakud/2019/ 

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 neljapäevak 25. aprillil Elvas! ☺ 

 

 

 

http://okilves.ee/paevakud/2019/
https://www.facebook.com/okilves/
mailto:paevakud@okilves.ee


Korraldaja: 

 

 

 

 

Toetajad/koostööpartnerid: 

 

 

 


