TARTU ORIENTEERUMISNELJAPÄEVAKUD 2019
19. neljapäevak Ülenurme, 22. august
Ajakava:
Start avatud: 16.00 – 19.00
Finiš suletakse: 19.30
Asukoht:
Võistluskeskuse,
parkimise
ja
kohalesõidutähistuse
asukohad:
https://drive.google.com/open?id=1K3FncKEmscrteZ0t4nYv9QzX7IrSpIzf&
usp=sharing
Võistluskeskus asub Eesti Põllumajandusmuuseumi areenil.
Parkida saab kahes Eesti Põllumajandusmuuseumi parklas kui ka teistes
avalikes parkimiskohtades Ülenurmes. Palume parkides arvestada ka teiste
liiklejatega.
Kella 18ni on avatud ka Eesti Põllumajandusmuuseum. Soovitame kõigil
ka seda oma silmaga kaeda. Kes pole ammu maal käinud, see saab
meenutada, mis tööriistaga mida tehti, näidata noorematele, kuidas ikkagi
see must leib laua peale tuleb jne.
Lisaks on kohapeal väikese lisatasu eest võimalik sõita ponidega ehk
kindlasti võtke lapsed ja lapselapsed ka kaasa!
Kõikide osalejate vahel läheb loosi 2 pääset 7. septembril toimuvale
Tõuloom & Sügisnäitus 2019 üritusele!
Näha saab kõiksugu põnevaid ja ilusamaid loomi omadest kategooriatest.
Rohkem infot: http://epm.kovtp.ee

NB! Palume tänavate ületamisel olla äärmiselt ettevaatlikud!
Rada 1 läheb ka üle Tartu maantee.
! TULETAGE MEELDE TINGMÄRGID, KUST TOHIB ÜLE JOOSTA/LÄBI
MINNA JA KUST MITTE ! http://paevakud.ee/osalejale
See on oluline nii päevakul kui nädalavahetusel EMV-l.

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

3,6 km
2,8 km
2,1 km
0,8 km

21 KP
16 KP
14 KP
6 KP

Rajameister: Kaarel Hendrik Zernant
Kaardi mõõtkava: 1:5000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m
RADA 4 kaardi mõõtkava: 1:2500, kõrgusjoon: 2,5 m.
Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:
“Ülenurme päevak võiks olla hea viimaseks ettevalmistuseks
nädalavahetusel toimuvateks sprindidistantside Eesti meistrivõistlusteks.
Asulad on küll erinevad, kuid olulist reljeefi pole nii Ülenurmes kui
Kuremaal ja Palamusel. Kõigi kolme puhul tuleb olla valmis nii tihedaks
kaardi lugemiseks lühematel etappidel kui pikemateks “jooksukateks”.
Kiirelt õigete teevalikute tegemisel on esiteks vaja 100% teada, milliste
leppemärkidega on tähistatud objektid (kohad), kust on KEELATUD üle
minna või läbi joosta. Pead alati olema valmis tegema teevalikut, kus sa ei
saa otse minna.

Vaja on hinnata, kas minna paremalt, vasakult või tuleb teha väike “S”.
Minu soovitus nüüd ja edaspidi sprindis: võta see esimene valik, mida
nägid ning vii just see sama ka nii kiiresti ellu kui võimalik. Poole etapi peal
valikut muutes võivad tekkida vead ning kokkuvõttes kaotad aega.

Kui juba näed punkti või tead täpselt, kus oled, millal kuhugi ära pead
keerama ning tekib korraks vaba moment, siis vaata ette juba järgmist
etappi või isegi mitut. See ette lugemine peab toimuma kiiresti ning seejärel
tuleb jälle käimasoleva etapi juurde tagasi tulla.
Lisaks, kui on pikem etapp, kus tegelikult kaarti pole vaja vaadata nii palju
(asjatu kontrollimine pole ka tihtipeale vajalik), siis proovigi kiiremini joosta.
Iga pilk kaardile võtab liikumiskiirust maha.
Loomulikult on soovitatav nädalavahetuseks harjutada ka kiiret sisse
elamist. Kuidas kohe stardist kaardilt kiiresti kolmnurk ülesse leida ja
esimesse punkti valik teha."

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 29. augustil Kirikukülas! ☺

Ilves,

Korraldaja:

Toetajad/koostööpartnerid:

