
Tartu Maastikujooksusarja 3. etapp 
Toomemägi 

 
Toimumiskoht 
 
Tartu Toomemägi, võistluskeskus asub Tartu Tähetorni kõrval. 
Parkimine toimub Tartu linnas vastavalt konkreetse parkimiskoha reeglitele. 
 
Võistluskeskuse asukoht ja lähimad parkimiskohad: 
https://drive.google.com/open?id=16-U6MdSiv7wYiBRzByh3-8kbQpFUmnku&usp=shari
ng 
 
Toimumisaeg 
 
30. oktoobril (teisipäeval) 
 
Start avatud kell 16-18.30 
Ühisstart kõigile soovijatele kell 18 
 
Finiš suletakse kell 19.30 
 
Autasustamine toimub kohapeal koheselt pärast tulemuste ilumumist.  
Kui ei ole võimalik autasustamist ootama jääda, siis korraldajad toimetavad auhinna 
Teieni hiljem. 
Võitjad avaldatakse Maastikujooksude kodulehel: www.okilves.ee/maastikujooks/2018 
 
 
Registreerimine 
 
Registreerimine toimub ainult kohapeal ürituse sekretariaadis ja tasumine sularahas. 
 
Osalustasu vastu saate numbri, mis tuleb raja läbimise ajal seljas hoida. Selle abil 
toimub ajavõtt!  
Osalustasu ühe etapi kohta: 
Täiskasvanud - 5€ 
14-20-aastased (õpilased, üliõpilased) ja üle 60-aastased - 3€ 
Nooremad kui 14-aastased - TASUTA 
 
! Soodustused lastega (õpilased) peredele kohapeal sularahas tasudes ! 
Ühe pere liikmetel arvestatakse kohapeal kõikide pereliikmete osalustasust 1€ maha. 
Näiteks ema ja15-aastane poeg tasuvad tavapärase 8€ asemel 6€. Kaks vanemat ja 
kaks last 12€ (tavapärase 16€asemel). Pere arvestusse lähevad ka vanavanem + 
lapselaps. 

https://drive.google.com/open?id=16-U6MdSiv7wYiBRzByh3-8kbQpFUmnku&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16-U6MdSiv7wYiBRzByh3-8kbQpFUmnku&usp=sharing
http://www.okilves.ee/maastikujooks/2018


Lapsevanem saab enda osalustasust soodustust ka iga lapse pealt, kes on alla 
14-aastane. 
Mida rohkem pereliikmeid maastikujooksule tuleb, seda soodsam :) 
 
 
Start-finiš 
 
Startida saab endale valitud ajal vahemikus kell 16-18.30 (nii nagu 
orienteerumispäevakutel). 
 
Numbri abil toimub ajavõtt nii stardis kui finišis. 
Kui numbrit seljas pole, siis pole meil ka kahjuks võimalik Teile hiljem raja läbimise aega 
öelda. 
 
Stardijoone ületamisel läheb aeg käima ja finišijoont ületades kinni. 
 
NB! TOOMEMÄE ETAPIL LIIGUVAD KÕIK OSALEJAD ÜHEL RINGIL! 
Ringi pikkus ca 4,2km. 
 
M - klassis läbitakse 2 ringi! 
Teise ringi alguses joostakse uuesti üle stardijoone. 
 
KÕIKIDES teistes klassides toimub paremusjärjestuse arvestamine esimese ringi aja 
põhjal!  
Loomulikult võib osaleja minna kohe ka teisele ringile, aga see pole kohustuslik. 
Arvesse läheb 1. ringi aeg. 
 
Finiš suletakse kell 19.30 
Palume kõigil arvestada enda liikumiskiiruse ja raja pikkusega, et Te jõuaksite õigeks 
ajaks rajalt tagasi. 
Igat osalejat ootab finišis vedelikuvarude taastamiseks Värska Originaali mineraalvesi 
ning soe tee + maiustused. 
 
 
Rajaskeemid 
 
Ringi pikkus ca 4,2km. 
 
Kaarti pole vaja rajale kaasa võtta :) 
 
NB! Soovitame kaasa võtta mingisuguse valgusallika. 
Lõunakeskuse Matkaspordi kauplusest saab Petzl’i pealampidelt allahindluse -20%, 
kui ütlete müüjale sõnad: Tartu Maastikujooksusari. 



 
Toomemäel põleb küll tänavavalgustus, kuid osad väikesed teerajad on sellistes 
kohtades, kuhu tänavavalgustus väga hästi ei paista. 
 
Rajaskeem järgmisel lehel. 
Rajaskeem avaneb suuremalt ka lingil: 
https://drive.google.com/file/d/12pt7eXPaXUtxfl6NONBr8bqo787E88T0/view?usp=shari
ng 

 
NB! TOOMEMÄE ETAPIL LIIGUVAD KÕIK OSALEJAD ÜHEL RINGIL! Ringi pikkus ca 
4,2km. 
 
M - klassis läbitakse 2 ringi! 
Teise ringi alguses joostakse uuesti üle stardijoone. 
 
KÕIKIDES teistes klassides toimub paremusjärjestuse arvestamine esimese ringi aja 

https://drive.google.com/file/d/12pt7eXPaXUtxfl6NONBr8bqo787E88T0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pt7eXPaXUtxfl6NONBr8bqo787E88T0/view?usp=sharing


põhjal!  
Loomulikult võib osaleja minna kohe ka teisele ringile, aga see pole kohustuslik. 
Arvesse läheb 1. ringi aeg. 
 
 
Tulemused ja auhinnad 
 
Tulemused ilmuvad etapi lõppedes internetis Orienteerumisklubi Ilves kodulehel: 
www.okilves.ee 
Maastikujooksusarjal on 5 erinevat vanusegruppi nii naistel kui meestel. 
 
Toomemäe etapil lähevad koondarvetusse: 
M/N13 - üks ring (sündinud 2005 ja hiljem) 
M/N17 - üks ring (sündinud 2001 ja hiljem) 
N - üks ring (kõik naissoost soovijad) 
M - kaks ringi (kõik meessoost soovijad) 
M/N45 - üks ring (sündinud 1973 ja varem) 
M/N55+ - üks ring (sündinud 1963 ja varem) 
 
M - klassis läbitakse 2 ringi! 
Teise ringi alguses joostakse uuesti üle stardijoone. 
 
KÕIKIDES teistes klassides toimub paremusjärjestuse arvestamine esimese ringi aja 
põhjal!  
Loomulikult võib osaleja minna kohe ka teisele ringile, aga see pole kohustuslik. 
Arvesse läheb 1. ringi aeg. 
 
Punktiarvestus iga etapi kohta: 
1. koht - 100p 
2. koht - 80p 
3. koht - 70p 
4. koht - 60p 
5. koht - 50p 
6. koht - 49p, iga järgnev koht annab 1p vähem. 
 
Igas vanuseklassis saavad punkte 54 parimat. 

Võrdsete koondpunktisummade puhul arvestatakse viimase etapi tulemust. 

 

Auhinnad jagatakse kolme etappi koondarvestuses iga vanuseklassi kolmele 

paremale. 

Auhinnad panevad välja Maastikujooksusarja toetajad: Värska Vesi ning 

T-style. 

 
Vanuseklassides M/N13, M/N17 ja M/N55+ toimub koondarvestus lühemal rajal + 
viimasel etapil läheb ka N-klassis koondarvestusse esimese ringi tulemus. 

http://www.okilves.ee/


 
Üldine lisainfo: 
 
Jalanõude valiku osas soovitame sügavama mustriga maastikujooksujalanõusid, kuid 
vastavalttempole saab ka tavalise tossuga hakkama. 
Lihtsalt tuleb ise ettevaatlik olla! 
 
Rajad kulgevad erineva pinnasega teedel, teeradadel. Kuna üritus toimub linnas, siis on 
trassil ka asfalti, kivisillutist + treppe. 
Rajal on mõnes kohas ka juurikaid näha nagu ühele maastikujooksule ikka kohane. Ehk 
tuleb valida sobilik liikumiskiirus vastavalt enda oskustele. 
 
Toomemäe nõlvadel ei ole tõusud pikad, vaid järsud. Tuleb olla tähelepanelik nii 
nõlvadest ülesse minnes kui alla joostes. 
 
Samuti hinnake nõlvadel libedust ka vastavalt ilmale! 
Nädalavahetusel maha sadanud lumi on küll sulanud ja teisipäeval sulab veel, aga osad 
kohad võivad sellegi poolest natukene jääs olla. 
 
Rada on kindlasti huvitav, paneb piisavalt proovile ning finišis tekitab hea eneseületuse 
tunde :) 
 
 
Tule ja avasta Toomemäe radu! 
 
 
Tartu Maastikujooksusarja korraldab: 
Orienteerumisklubi Ilves MTÜ 
Peakorraldaja: Kenny Kivikas, kenny.kivikas@hotmail.com, +372 5197 2942 
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