TARTU ORIENTEERUMISNELJAPÄEVAKUD 2019
21. neljapäevak Elva linn, 5. september
Ajakava:
Start avatud: 16.00 – 18.30
Finiš suletakse: 19.30
Asukoht:
Võistluskeskus asub Elva laululaval.
Võistluskeskuse, parkmise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:
https://drive.google.com/open?id=1m7pjdQYQpoF0mGfahjrvkc3lhJadCDEi
&usp=sharing
Parkimine toimub Verevi järve äärsetes parklates ning staadioni juures.
Tänavatel parkides arvestage antud kohas kehtivate reeglitega.
Palume mitte parkida
suusahüppemäe kõrvalt.)
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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
RADA 2
RADA 3
RADA 4
VABA

4,8 km
3,3 km
2,2 km
1,1 km

22 KP
16 KP
11 KP
6 KP

Rajameister: Oleg Košik
Kaardi mõõtkava: 1:5000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m
RADA 4 kaardi mõõtkava: 1:2500, kõrgusjoon: 2,5 m.
Kaardistaja kommentaar:
„Elva linnas on käimas mitmed ehitusprojektid, mis on piiratud ajutiste
aedadega. Ehitusplatsid on kaardistatud ISSOM2007 märkidega 714
(ajutine ehitus) ja 524 (ületamatu aeg) reede, 29.09 seisuga. Ei saa
välistada, et need aiad vahetavad oma asukohta rohkemal või vähemal
määral päevaku eel sõltuvalt ehitajate töö edenemisest.“
Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:
“Selle hooaja teine päevak Elvas viib teid Tartu maanteest ida poole.
Päevakul teeb orienteerumisülesande keeruliseks metsatukk Elva
laululavast põhja pool. Kui muidu on vaja otsustada, kas minna etappi
paremalt, vasakult või "S-i”, siis seal peab hoopis tihedamalt kaarti lugema,
et olukorra üle kontroll säiliks.
Soovitan esimesed punktid metsatukas veidikene rahulikumalt võtta, sest
teeradu on palju ning need võivad pea segadusse ajada.
Teevalikute tegemisel tead, et sisuliselt kunagi ei saa sprindis joosta otse
mööda joont, kui rada läheb majade vahele.
Proovi näha hoovialade vahel kollaseid, helepruune ja valgeid alasid.
Nendes kohtades võid sa joosta ning need aitavad sul jõuda ühest punktist
teise.
Lisaks loomulikult kiire hindamine rajal olles, milline trajektoor tundub kõige
lühem. Soovitan jätkuvalt võtta see kõige esimene valik, mida näed ja siis
juba viia valik lihtsalt ellu ehk orienteerud objektide abil punkti.
Pikematel etappidel, kus ongi rohkem aega lihtsalt joosta, võid proovida ka
vähest kaardi vaatamist. See aitab liikumiskiirust üleval hoida.

Loomulikult pead samas teadma, kus oled, kuhu lähed ja mis hetkel jälle
kaarti pead lugema hakkama.
Tark ei torma ning jälgib teede ületamisel ka liiklust! :)”

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 ja eelviimane(!)
neljapäevak toimub 12. septembril Unikülas! ☺

Korraldaja:

Toetajad/koostööpartnerid:

