
TARTU SISEORIENTEERUMISSARI 2023
ÜLDJUHEND

Sel hooajal koosneb Tartu siseorienteerumissari kolmest osavõistlusest, millest esimene toimub uues Tartu
Ülikooli Delta õppehoones. Teine osavõistlus võtab aset paar aastat tagasi uuendatud Tartu Ülikooli
raamatukogus. Kolmas siseorienteerumise etapp toimub koostöös Hugo Treffneri gümnasistidega, kes viivad
võistlust läbi praktilise töö raames.

Kuupäev Võistluskoht Aadress

1. 22. jaanuar (P) Tartu Ülikooli Delta keskus Narva mnt 18, Tartu

2. 9. veebruar (N) Tartu Ülikooli raamatukogu Wilhelm Struve 1, Tartu

3. 16. veebruar (N) Hugo Treffneri Gümnaasium Munga 12, Tartu

ESIALGNE AJAKAVA
Delta õppehoone (pühapäev):

11:00 Võistluskeskus avatakse võistluseks ettevalmistuseks ja soojenduseks
12:00 Esimesed stardid
14:30 Autasustamine (orienteeruvalt)

Tartu Ülikooli raamatukogu (neljapäev):
18.15 Võistluskeskus avatakse võistluseks ettevalmistuseks ja soojenduseks
19.00 Esimesed stardid
20.30 Autasustamine (orienteeruvalt)

Hugo Treffneri Gümnaasium (neljapäev):
18.15 Võistluskeskus avatakse võistluseks ettevalmistuseks ja soojenduseks
19.00 Esimesed stardid
20.30 Autasustamine (orienteeruvalt)

VÕISTLUSKLASSID
Igal etapil on kokku 7 vanuseklassi: MN18, MN21, MN45 ja VABA
❖ VABA klassi on oodatud kõik olenemata vanusest, kes proovivad esimest korda orienteerumist ja/või ei

soovi osaleda võistlusklassis. Auhindu VABA klassis ei jagata.
❖ HTG-s toimuva etapi puhul on eraldi võistlusklass ka kooli õpilastele, kellel on antud etapil osalemine

tasuta.

VÕISTLUSKORRALDUS
Võistlema on oodatud kõik huvilised, vajalik on eelregistreerimine (vt. allpool). Stardiprotokoll koostatakse
loosimise teel. Tegemist on individuaalse suundorienteerumisega, kontrollpunktid tuleb läbida etteantud
järjekorras. Kontrollpunkti vahele jätmise korral võistleja diskvalifitseeritakse.



KAART
Kaardi mõõtkava: 1:300 - 1:1500.
Erinevad tasandid (korrused) on joonistatud üksteise kohale. Kaart ei ole orienteeritud põhja suunas ning põhja
suunda pole ka kaardile märgitud! Kaardile pole märgitud uksi ega võistluspaigas olevat mööblit. Suletud ruumid
on märgitud helehallina, sisenemine keelatud! Lisalegendid puuduvad.
KEELATUD on kaardil punasega märgistatud takistuste ületamine, takistused on tegelikkuses punavalged lindid,
toolid või muud tõkked. Keelatud on ka üle tõkete kontrollpunkti märkimine. Reeglite rikkumine toob kaasa
võistleja diskvalifitseerimise.

RAJAD
Kõikidel etappidel on tegemist suundorienteerumisega. Kõikidel radadel on üks jooks, pikematel radadel
vajadusel kaardivahetusega. Rajad planeeritakse selliselt, et võitja läbimise ajaks on kokku ~30 minutit.

OSAVÕTUMAKSUD

Eelregistreerimisel Hiljem registreerides

MN18 4€ 6€

MN21 7€ 10€

MN45 5€ 7€

VABA 5€ 7€

SI-pulga rent 1€ 1€

3. etapil on seoses gümnasistide praktilise tööga HTG õpilastele osalemine tasuta – palun registreerida end
HTG õpilastele mõeldud klassi!

REGISTREERIMINE
Registreerimine toimub Ospordi (osport.ee) keskkonnas enne iga etappi. Lingi leiab leheküljelt
https://www.okilves.ee/siseo/2023/.
Tasumine:

● Stebby keskkonnas;
● pangaülekandega (pangadetailid kodulehe allservas) või
● kohapeal sularahas.

OHUKOHAD
Võistlusel osalemine on omal vastutusel. Tähelepanelik tuleb olla treppidel ning osade ruumide seinad ja piirded
võivad olla klaasist.

AUTASUSTAMINE
Igal osavõistlustel autasustatakse iga vanuseklassi (v.a. VABA klassi) parimaid vastavalt osalejate arvule (1-3
parimat). VABA klassis parimaid ei autasustata!

MÄRKESÜSTEEM
Kasutusel on SI-süsteem. Isikliku SI-pulka kasutades tuleb SI number kindlasti registreerimisel ära märkida!
SI-kaarte saab vajadusel rentida kohapealt (hinnaga 1€). Rentimise soovist palume registreerimisel teada anda.
SI-Air ei ole aktiveeritud!

http://osport.ee
https://www.okilves.ee/siseo/2023/
https://app.stebby.eu/pos/ok.ilves/events


KORRALDAJAD
Võistluseid korraldab Orienteerumisklubi Ilves koostöös Hugo Treffneri gümnasistidega.
Peakorraldajad: Kaarel Hendrik Zernant (+372 5126601) ja Helen Maria Tamm.
Lisaküsimuste puhul võta julgelt ühendust: tartusiseo@gmail.com

MUUD
Võistlejatel on KEELATUD kasutada igasuguseid jalanõusid, millel on all naelad või naastud. Osaleda ei tohi ka
jalanõudega, mis jätavad põrandale tumedat värvi triipe.
NB! Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. Kui keegi ei soovi enda
jäädvustamist, peab ta sellest jäädvustajat informeerima. Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse
kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks. Võistlusele registreerimisel osalejatelt küsitavaid andmeid
kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel. Tulemused avaldatakse nimeliselt.

TOETAJAD/KOOSTÖÖPARTNERID

mailto:tartusiseo@gmail.com

