TARTU ORIENTEERUMISNELJAPÄEVAKUD 2019
16. neljapäevak Tehvandi, 1. august
Ajakava:
Start avatud: 16.00 – 19.00
Finiš suletakse: 19.30
Asukoht:
Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:
https://drive.google.com/open?id=13zqGBvZg5jmWd5_SOJL9iw6Zo5Rwoe
1V&usp=sharing
Võistluskeskus asub Tehvandi kergejõustiku staadionil. Parkimine toimub
Tehvandi Spordikeskuse parklates.
NB! Päevak toimub avatud linnaruumis, teedel ja tänavatel liiguvad autod!
Palume olla äärmiselt tähelepanelikud!
Soovitame kasutada ILMA naelteta, sügava mustriga maastikujooksu
jalanõusid, kuid hakkama saab ka tavalise sporditossuga.
Naeltega o-jalanõud ei ole kindlasti mõnusad, sest üle asfaldi jooksmist on
piisavalt palju.
Otepää linnamäe otsa rajad ei lähe.
NB! Päevakul on keelatud ületada, läbida, alt läbi pugeda (ka siis kui
tegelikkuses oleks võimalik):
1) Õuealad, hoovialad, lillepeenrad jne - mis on kaardil märgitud
“oliivirohelisega”
2) Veekogud, millel on ümber must joon - ojad, tiigid.
3) Punase keeluala märgiga kohtasid. Need on ka maastikul lindiga

piiratud.
4) Kaardil paksu musta joonega aedu.
KÕIK, KES EIRAVAD NEID REEGLEID, TÜHISTATAKSE!!!
See ei ole vabandus: “ei näinud kaardil”, “teised ka läksid”, “aga ma ju sain
sealt tegelikult otse minna” jne, jne.
Kõik, kes plaanivad EMV sprindis ja sprinditeates osaleda, võiksid ennast
kindlasti vastavate reeglitega kurssi viia.
Orienteerumiskaardi
leppemärkidega
http://paevakud.ee/osalejale/

saab

tutvuda

siin:

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
VABA

3,3 km
2,6 km
2,1 km
0,9 km

29 KP
25 KP
16 KP
8 KP

Rajameister: Kenny Kivikas
Kaardi mõõtkava: 1:5000, kõrgusjoonte vahe 5 m
RADA 4 kaardi mõõtkava: 1:2500, kõrgusjoon: 5 m.
Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:
„Rajad pakuvad erinevaid valikuid, mõned on pikemad, mõned lühemad.
Mõned valikud on väikeste erinevustega, mõned on suurematega.
Soovitan võtta esimese valiku, mis teile silma jäi ning siis see ellu viia.
Loomulikult hinnake, kus parem joostavus on ning kas etapi suhtes tagasi
liikumine on mõttekas või mitte. Kus on parem joosta - kas teerajal/asfaldil

või muru peal. Sellised mikro-valikud võivad küll tähendada mõne
sekundilist erinevust, kuid kui iga etapi peal kaotada näiteks 2-3 sekundit,
siis terve raja peale koguneb neid juba ca 1 minut.
Lisaks võiks aeg-ajalt ka legendi vaadata ja teada saada, kus täpselt punkt
asub. Ka see võib teevalikut mõjutada.
Linnast metsa minnes soovitan vahetult enne metsa sisenemist hoogu
natukene maha võtta, sest muidu ei pruugi kauguse tunnetus metsas õige
olla ja tormad liiga kaugele.
Loodan, et jääte nende sprindiradadega rahule. Ei tahtnud liigselt
keerutada ja üritasin antud võimalustest maksimumi võtta :)”

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

Ilves,

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

Okas päkka ja neljapäeval näeme!
Järgmine neljapäevak toimub
Tervisespordikeskuses! ☺
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