TARTU ORIENTEERUMISNELJAPÄEVAKUD 2019
9. neljapäevak Illipalu, 30. mai
Ajakava:
Start avatud: 17.00 – 19.00
Finiš suletakse: 20.00
Asukoht:
Illipalu päevaku keskuse, parkimise ning kohalesõidutähistuse asukohad:
https://drive.google.com/open?id=1J2Fr7RZ36ZY0HP8rAvbRBU9E9MhccPt&usp=sharing
NB! Palume võistluskeskusesse viiva metsatee peale mitte parkida, tee on
üpris kitsas ja kaks autot ilusti kõrvuti ära ei mahu.
Parkimine toimub suurema kruusatee ääres, kuid nii, et ka teised liikuda
saavad. Kruusatee pealt on mõned sammud päevaku keskusesse.
Ohukohad: rajad ületavad ka kruusateid, kus aeg-ajalt liigub autosid! Palume
kõigil olla tähelepanelik ja veenduda enne tee ületamist selle ohutuses!

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
RADA 2
RADA 3
RADA 4
RADA 5

7,9 km
6,1 km
5,4 km
4,9 km
3,5 km

23 KP
16 KP
15 KP
13KP
11 KP

• RADA 6
• RADA 7
• VABA

1,6 km
0,9 km

8 KP
5 KP

Rajameister: Kiur Erik Eensaar
Kaardi
mõõtkava:
1:10000,
kõrgusjoonte
RADA 6 ja 7 kaardi mõõtkava: 1:5000

vahe

2,5

m

Rajameister Kiur Erik Eensaare kommentaar:
„Illipalu päevakut iseloomustavad pikad teevaliku etapid, mis vahelduvad
lühikeste etappidega. Kõige pikem etapp on 1,1 km (mööda violetset joont).
Rajal 1 on "liblikas". Juhin tähelepanu, et kahte punkti tuleb läbida kaks
korda. Mets on valdavalt väga hea läbitavusega, liikumiskiirust pidurdavad
veidi sood ja risusemad alad.“
Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:
“Illipalu maastik on koht, kus nii mõnigi orienteeruja on oma kompassi
kasutamist lihvinud ja lapsena ka “suunatrenne” teinud ning ära kadunud
(siinkohal räägin endast).
Ka sel päevakul on kompass või siis ülimalt hea suunataju headeks
kaaslasteks.
Rajameister, Kiur Erik, pakub igal rajal arvukalt etappe: kas minna otse või
kindlamalt mööda teeradu? Otse minnes on kindlasti kõigil võimalik kogeda
kehas kõhklushetkede tekkimist - kummale poole joont ma nüüd täpselt
jõudsin selle sihi peal?
Teeradu on väga palju ehk see on väga hea võimalus ka just algajatel
teeradade pealt ära keerata ja harjutada nurkade välja jooksmise asemel
ennast neid hoopis “maha lõikama”.
Mida julgem oled, seda lähemalt etapijoonele saad nurki lihvida ja enda
teekonda rajal lühendada ehk liikuda otsemalt.
NB! Kui tahad suunaga otse liikuda, siis pärast kaardi ja kompassi
kasutamist tuleb pilk tõsta ka kaardilt ülesse ning vaadata välja koht, kuhu

suunas liigud. Enne antud kohta jõudes kordad tegevust ning niimoodi
saadki kaardi ja kompassi abil otse liikuda.
Kui sa vaatad kogu aeg ainult kaarti ja kompassi, siis on äärmiselt
keeruline efektiivselt otse liikuda.
Head suunaga jooksmist ning mull kompassi! :)“

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 neljapäeval näeme!
Järgmine neljapäevak toimub 6. juuni Kaiul! ☺

Ilves,

Korraldaja:

Toetajad/koostööpartnerid:

