
TARTU ORIENTEERUMIS- 

NELJAPÄEVAKUD 2019 

22. neljapäevak Uniküla, 12. september 

 

Ajakava: 

Start avatud: 17.00 – 18.30! 

Finiš suletakse: 19.30 

Asukoht: 

Päevaku keskuse, parkimise ja kohalesõidutähistuse asukohad: 
https://drive.google.com/open?id=1LvEVWFBSjeNLB7ojti4I9yFsJmV9LF6
D&usp=sharing  

NB! Võistluskeskus ja parkimine toimuvad kruusatee ääres, kus sõidavad 
regulaarselt ka “mitte-päevakulised". Olge palun äärmiselt ettevaatlikud tee 
ületamisel, autodest väljumisel. 

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 16 KP 

• RADA 2 6,3 km 13 KP 

• RADA 3 5,4 km 12 KP 

• RADA 4 4,3 km 9 KP 

• RADA 5 3,0 km 8 KP 

• RADA 6 2,1 km 6 KP 

• RADA 7 1,2 km 5 KP 

• VABA 

https://drive.google.com/open?id=1LvEVWFBSjeNLB7ojti4I9yFsJmV9LF6D&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LvEVWFBSjeNLB7ojti4I9yFsJmV9LF6D&usp=sharing


Rajameister: Kaisa Sander 

Kaardi mõõtkava: 1:10000, kõrgusjoonte vahe 5 m  

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

 

Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:  

“Nii nagu eelmistel aastatel, oleme ka sel korral Uniküla lõunaosas. Seal on 

mets praegusel aastaajal mõnusam ja loodetavasti annab ka parema 

emotsiooni. 

Maastikul on palju häid ja selgeid pidepunkte, mida saate enda jaoks ära 

kasutada, et punktidesse paremini/kiiremini jõuda. 

On nii erineva suurusega teeradu, sihte kui ka pool-lagedaid, raiesmikke ja 

need aitavad etapil õiget suunda hoida ning ka punkte võtta. 

Lagedamatel aladel soovitan vaadata ette ja nii kaugele kui võimalik, et siis 

vastavas suunas efektiivselt liikuda. Seda saab teha siis nii reljeefi, 

teeradade kui ka metsapiiride abil. 

Teeradu on palju. Neist suurem osa on kindlasti kaardil, kõige väiksemad 

ühe mootorratta poolt sisse sõidetud jäljed pole kaardile kantud. 

Teeradade puhul soovitan kontrollida kompassi abil, kas rada, mille peale 

jõudsid, läheb ikka sinna suunda, kuhu soovisid minna.  

Sel korral on tavapärase 2,5m asemel kasutusel kaardil kõrgusjoon, mis 

maastikul tähendab 5m kõrguste erinevust. See tähendab, et iga küngas, 

nõlv, lohk on veidi suurem kui tavaliselt. 3 kõrgusjoont tihedalt üksteise 

kõrval tähendab arvestavat tõusu või langust. 

Mäest üles ja alla minnes oleks ka vaja suunda vaadata, sest keha tahab 

alati kergemini hakkama saada ja hakkab otsima paremini joostavaid kohti, 

mis võivad kokkuvõttes viia õigelt trajektoorilt eemale. 

Samas saate ka harjutada “mikrovalikuid” ehk oma etapivalikutel liikuda 

seal, kus kõrgusjoonte vahe on suurem (looduses maapind laugem).  



Maastikul on ka nii järske kohti, kust ka kõige tugevamad kiiresti üles ei 

jookse. Tuleb olla tähelepanelik, sest nii on lihtsam. 

Loodame, et see meie päevakute hooaja viimane metsapäevak pakub teile 

o-rõõmu ja lusti :)”  

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 ja viimane neljapäevak toimub 19. septembril Tartu 
kesklinnas! ☺  

http://okilves.ee/paevakud/2019/
https://www.facebook.com/okilves/
mailto:paevakud@okilves.ee


Korraldaja: 

 

 

 

 

Toetajad/koostööpartnerid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


