
Tartu orienteerumisneljapäevakud 2019 

23. neljapäevak Tartu kesklinn, 19. september 

 

Ajakava: 

Start avatud: 15.00 – 19.00! 

Finiš suletakse: 19.30 

Asukoht: 

Võistluskeskus asub Tartu keskpargis (Kaubamaja ja Kaubahalli kõrval). 

Võistluskeskuse, parkimise ja võistluskeskusesse viivate tähistuste 
asukohad: https://drive.google.com/open?id=1ShV1e-QD-
jf6XDvp3sS2VAY_qUdF8Nic&usp=sharing  

Parkimine toimub kesklinnas vastavalt parkimiskoha reeglitele. 

Kaardilingi juures on välja toodud lähimad 90 min tasuta parkimisega 
parklad. Tartu Kaubamajas on tasuta 1h parkimist. 

Päevak toimub linnas ehk loomulikult ei pea kohale tulema autoga! Miks 
mitte kasutada näiteks rattaringluse võimalust. Tartu Kaubamaja juures on 
ka rattaringluse parkla. 

NB! Päevak toimub avatud liiklusega tänavate ümbruses! Palun olge 
hoolsad ja tähelepanelikud! 

! Linnas toimub samal ajal mitu erinevat üritust. Oleme üksteise suhtes 
arvestavad ning ärme jookse nendest kohtadest uisapäisa läbi. Nii saavad 
kõik rahulikult oma üritust nautida! Kaasaarvatud teie :) ! 

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. 
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• RADA 1  4,1 km 22 KP 

• RADA 2 3,0 km 16 KP 

• RADA 3 1,9 km 10 KP 

• RADA 4 0,9 km 6 KP 

• VABA 

Rajameister: Kiur Erik Eensaar 

Rada 1, 2, 3 kaardi mõõtkava: 1:4000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m  

Rada 4 kaardi mõõtkava: 1:2000, kõrgusjoon: 2,5 m. 

 

Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:  

“Olenevalt raja pikkusest, ületavad need sel korral mitmeid kordi 

Toomemäge. See omakorda tekitab mitmeid huvitavaid valikuid ning 

osalejal soovitan nii mõneski kohas arvestada ka nõlva kaldenurgaga. Kas 

ja kust tasub ülesse või alla minna. 

Loomulikult on viimaste päevade vihm teinud muru ja pinnase libedaks ehk 

olge ettevaatlikud!  

Nagu sprindis ikka, siis sisuliselt kunagi ei saa minna etappi täpselt 

etapijoone alt. Ole valmis liikuma joonest rohkem või vähem eemale. 

Lisaks vaata kindlasti ära terve etapp! Kas sa saad sealt minna, kust sa 

arvad, et sa saad. Ega seal ei ole mingit müüri või hekki ees? 

Igaks juhuks võite üle vaadata ka tingmärgid, mis keelavad teatud kohtade 

ületamise/läbimise, isegi siis kui maastikul teooras saaks sealt minna. Eriti 

puudutab see hekke ja lillepeenraid. 

Tingmärgid: http://paevakud.ee/osalejale/  

Valikute osas klassika: võta esimene valik, mis hea tundus. Küll pärast 

saad analüüsida, kas kuskilt oleks kiiremini/paremini saanud. 

Samas ära tee valikut kiirustades, vaid võtta arvesse eespool välja toodud 

aspekte. Nii jõuad lihtsama vaevaga punkti kohale. 

Tuleb tore ja o-põnevust pakkuv päevak!” 
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Osavõtutasud: 

Kohapeal arveldamine ainult 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! 

Selleks hooajaks ongi meie päevakutesari lõpuni jõudnud! 
Kohtumiseni järgmisel kevadel! ☺ 
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