
TARTU ORIENTEERUMIS- 

NELJAPÄEVAKUD 2018 

16. neljapäevak Otepää, 16. august 

 

Ajakava: 

Start avatud: 17.00 – 18.30 

Lapsed juhendajaga rajale: 18.00 

Finiš suletakse: 19.30 

Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad: Google kaart 

Parkimine toimub Tehvandi Spordikeskuse peaparklas. 

NB! Tuletame meelde, et Otepää päevak toimub linnamaastikul ja tänavatel on 
avatud liiklus! Tänavatel ning majade vahel tuleks olla tähelepanelik ning Valga 
maantee loogiliste valikute puhul toimuvad teeületused üle ülekäiguradade. 

NB! Naelikutega jooksmine ei ole lubatud! 

Kenny Kivika infonurk radade ning maastiku kohta: “Rajameister Indrek Ümarik 
oli kindlasti oma tavapärasest keskkonnast (Lõuna-Eesti) kõige koledamast 
võsast väljas ning õige spordimehena valmistas ette korralikud kiired ja 
huvitavad sprindirajad linna. 

Osalejad saavad nii tänavatel kui ka pehmel pinnasel enda oskusi lihvida 
nädalavahetusel toimuvaks EMV-ks. Kahjuks ei saa me aga osalejaid Otepää 
Linnamäe otsa lasta. Samas saate näiteks pärast võistlust seal üleval käia ning 
mõelda, kuidas on Viljandis varemete vahel punkte võtta. 

Tuleb üks huvitav sprindipäevak ning rajad on põnevamad kui MMi 
sprinditeates! :)" 

Soovijad saavad kohapeal ka Kenny Kivikalt o-sprindi näpunäiteid küsida. 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1zHs1cIhtHtA3YXDww28ecx60XB-xb8PO&ll=58.05455033165405%2C26.502557283972465&z=17


 

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 4,2km  23KP  

 Rada 2 3,1km  19KP  

 Rada 3 2,1km  12KP  

 Rada 4 1,1km  6KP 

Rajameister: Indrek Ümarik 

Kaardi mõõtkava: 1: 5 000, kõrgusjoonte vahe 5m 

 

Osavõtutasud, KOHAPEAL ARVELDAMINE VAID SULARAHAS: 

Kaardi saab osta ehk neljapäevakule registreerida sekretariaadi oranžis telgis. 

Täiskasvanu 5€ 

Üliõpilane ja pensionär (alates N60 ja M65) 3,5€ 

Õpilane 2€ 

Eelkooliealised TASUTA 

! 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. 

Varustuse müük: 

Kohapeal müüakse erinevate versioonide SI-kaarte, arveldamine sularahas. 

 

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/2018/ 

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 neljapäevak 23. augustil Päidlapalus!   

http://okilves.ee/paevakud/2018/
https://www.facebook.com/okilves/
mailto:paevakud@okilves.ee


Korraldaja: 

 

 

 

Sponsorid/toetajad 


