
TARTU ORIENTEERUMIS- 

NELJAPÄEVAKUD 2019 

17. neljapäevak Tartumaa Tervisespordikeskus, 

8. august 

 

Ajakava: 

Start avatud: 17.00 – 19.00 

Finiš suletakse: 20.00 

Asukoht: 

Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad: 
https://drive.google.com/open?id=1ChMXWdAfc8ePZ66UDgdDTw65BXv3
EhJk&usp=sharing  

Võistluskeskus asub sel korral Elva paisjärve ranna juures.  

Parkimine toimub Vaikse tänava ääres, Tartumaa Tervisespordikeskuse 
parklas ning sinna viiva tee ääres. 

Palume kõigil parkida nii, et ülejäänud liiklejad ka ilusti liikuma mahuks! 

NB! KEELATUD ON PARKIDA VÕISTLUSKESKUSE ÜMBRUSES 
OLEVATE TEERADADE PEALE! PALUN HOIDKE EESTIMAA LOODUST! 

Radade info: 

!!! Rajad ületavad ka Vaikset tänavat. Palume olla tänava ületamisel 
tähelepanelikud ja veenduda oma liikumise ohutuses! 
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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  7,8 km 17 KP 

• RADA 2 6,1 km 13 KP 

• RADA 3 5,3 km 15 KP 

• RADA 4 4,2 km 14 KP 

• RADA 5 2,9 km 8 KP 

• RADA 6 1,8 km 6 KP 

• RADA 7 0,9 km 5 KP 

• VABA 

Rajameister: Margus Sarap 

Kaardi mõõtkava: 1:10000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m  

RADA 7 kaardi mõõtkava: 1:5000, kõrgusjoon: 2,5 m. 

 

Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:  

“Muutsime selleks korraks võistluskeskuse asukohta, et pakkuda Teile 

teistsuguse ülesehitusega radu. 

Pikemad rajad ületavad ka Elva jõge, lühemad jäävad Tartumaa 

Tervisespordikeskuse poolele kaldale. 

Mets on suuremas osas ilus (rada 1 läheb ka tihedama taimestikuga 

aladele) ning hea nähtavusega ehk kasutage oskuslikult seda ära õige 

trajektoori hoidmiseks. Kuna Elva jõe kaldapealsed on suhteliselt lauged ja 

paljud kohad peitlikud taimestiku suhtes, siis tuleb efektiivselt liikumiseks 

loomulikult kompassi kasutada. Ilma kompassita on keeruline õiges suunas 

liikuda. 

Kindlustunnet annavad etappide läbimiseks erineva suurusega teerajad, 

kuid nende kasutamisel raudtee ja Elva paisjärve vahelisel alal tuleb olla 

ettevaatlik. Nimelt on seal ka väga väikeseid teeradu, mida kaardile pole 



kantud. Kaardi peal on märgitud vaid selgemad ja konkreetsemad 

rajakesed. 

Kiirustades tekib oht, et loed teeradu valesti ja siis on juba keerulisem 

ennast uuesti paikka panna. 

 

Tõotab tulla mõnus päevak, kus saab nautida jällegi ilusamat laadi Lõuna-

Eesti metsa. 

Päevak sobib väga hästi orienteerumisega alustajale ehk võta kindlasti 

kaasa kõik need, kellega tahaksid tulevikus juba regulaarselt 

orienteerumas käia :) “ 

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 toimub 15. augustil Kukemetsas! ☺  
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