TARTU ORIENTEERUMISNELJAPÄEVAKUD 2019
4. neljapäevak Elva linn, 25. aprill
Ajakava:
Start avatud: 16.00 – 19.00
Soovijad juhendajaga rajale: 17.00
Finiš suletakse: 19.30
Asukoht:
Päevaku
keskuse,
parkimise
ja
kohale saamise tähistused:
https://drive.google.com/open?id=1TTrVLg00g4a13SyYT3Krz1vUQQf4f64j
&usp=sharing
NB! Palume parkida Elva linnas asuvatesse parklatesse või siis tänavate
äärde vastavalt liikluskorraldusele ja nii, et teistele ette ei jääks ning muru ei
rikuks!

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.

Keelatud on läbida hoove, mis on kaardil kujutatud
“oliivirohelisega”! Jälgi kaarti ning maastikku, need on
arusaadavad.

•
•
•
•
•

RADA 1
RADA 2
RADA 3
RADA 4
VABA

4,9 km
3,7 km
2,5 km
1,0 km

20 KP
14 KP
10 KP
7 KP

Rajameister: Kustu Künnapas
Kaardi mõõtkava: 1:5000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m
RADA 4 kaardi mõõtkava: 1:2500
Rajameister Kustu Künnapase kommentaar:
„Elva rajad tulevad kiired ja mitte eriti tehnilised. Peamiselt kulgevad rajad
linnatänavatel, kuid kasutusel on ka pargi- ja metsaalad, ning tavaliste
jooksujalanõudega on rada väga hästi läbitav.
Etapid olen püüdnud teha võimalikult valikurohkeks, et orienteeruda oleks
huvitav. Kuigi Elva vahel ei ole väga suurt autoliiklust, palun erilist
tähelepanelikkust teede ületamisel.“
Kenny
Kivika
infonurk
radade
ja
maastiku
kohta:
“Selle hooaja esimene Elva päevak viib teid Tartu maanteest lääne poole.
Saate joosta nii metsatukkades kui tänavatel, jalg märjaks ei tohiks saada.
Noor rajameister on etappe analüüsinud, sisuliselt on igal etapil mitu valikut
ja usun, et otsustamiskohti on ka kõige vilunumatel orienteerujatel. Kas
minna paremalt, vasakult või teha S?
Minu soovitus on võtta esimene valik, mis silma jääb ja seejärel see ellu viia.
Pärast rada saad siis analüüsida, raja peal pole mõtet selle peale aega
raisata. Iga kaardivaatamisega sa tegelikult kulutad aega, seda eriti just
etappidel, kus sa tegelikult tead, kus oled ja kuhu lähed. Üleliigne
kontrollimine on aja raiskamine.
Lisaks saavad oskajamad harjutada mälust orienteerumist ehk vaatad
ainult punktides kaarti.”

Osavõtutasud:
KOHAPEAL
ARVELDAMINE
VAID
SULARAHAS
Kaardi saab osta ehk neljapäevakule registreerida sekretariaadi oranžis
telgis.
•
•
•
•
•

Eelkooliealine
Õpilane
Üliõpilane (MN21)
Pensionär (alates N60 ja M65)
Täiskasvanu

tasuta
2 EUR
3,5 EUR
3,5 EUR
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 SIpulk jaama ning märge on tehtud kui tekib heli- ja/või valgussignaal. Finišis
märkige kontrollpunkt jaamaga „finiš“ ning tulge sekretariaadi telgi juurde SIpulga 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:
https://www.facebook.com/okilves/

Orienteerumisklubi

E-mail: paevakud@okilves.ee
Telefon: +372 5197 2942

Okas päkka ja järgmisel nädalal kohtume hoopis reedel!
Järgmine neljapäevak 3. mai (REEDEL!) Pühajärvel! ☺

Ilves,

Korraldaja:

Toetajad/koostööpartnerid:

