
TARTU ORIENTEERUMIS- 

NELJAPÄEVAKUD 2019 

5. neljapäevak Pühajärve, 3. mai 

 

Pane tähele!  

> Päevak toimub reedel! 

> Sel korral on süsteem veidi erinev kui tavalisel päevakul, sest samal ajal 

toimub ka orienteerumisvõistlus Ilves-3. Päevakule saab registreerida 

sekretariaadis ning vastu antakse talong, mis vahetatakse stardis kaardi 

vastu. Rajale saab minna start 1-st, mis asub võistluskeskusest 100m 

kaugusel. 

> Kohapeal on võimalik saada orienteerumisõpet! 

Ajakava: 

Start avatud: 17.00 – 19.00 

Finiš suletakse: 19.30  

Asukoht: 

Päevaku keskuse ja parkimise asukohad: 
https://drive.google.com/open?id=1FGgMPdCXSTiaMzONCCb1UNu_HDu
p5NHH&usp=sharing  

Loomulikult võite parkida ka tänavate äärde, kui nagu ikka, siis arvestage 
liikuseeskirju ning kohalike elanikega. 

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. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1FGgMPdCXSTiaMzONCCb1UNu_HDup5NHH&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1FGgMPdCXSTiaMzONCCb1UNu_HDup5NHH&usp=sharing


• RADA 1  4,0 km 19 KP 

• RADA 2 3,1 km 14 KP 

• RADA 3 2,1 km 10 KP 

• RADA 4 1,1 km 7 KP 

• VABA 

Rajameister: Sven Oras 

Kaardi mõõtkava: 1:5000, kõrgusjoonte vahe 2,5 m  

Rajameister Sven Orase kommentaar:  

„Pühajärve pole kõige tehnilisem sprindimaastik Eestis, kuid kindlasti on 

tegu ühe väga ilusa maastikuga. Rajad läbivad Pühajärve mõisaparki ja 

mõned rajad kiikavad ka korra külavahele. Oodata on head läbitavust ja 

ilusaid vaateid Pühajärvele.“ 

 

Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:  

“Pühajärve päevakul saate orienteeruda veidikene teisiti, kui võib-olla 

varasemalt harjunud olete.  

Maastik (park + tänavad) võimaldavad kiiresti joosta ja see tähendab, et ka 

pea peab kiiremini lõikama. Kes tulemust taga ajavad, nendel saavad 

otsustavaks mikrovead: punktist liiga suure kaarega välja jooksmine, liigne 

kaardi vaatamine ja loomulikult teevalikud. 

Need, kes soovivad lihtsalt kaardiga liikumist nautida, siis seda saab küll 

mõnuga teha. Pühajärve äärne on ju nii ilus ning kui optimaalselt liikuda, siis 

ei pea kuskil võsas ragistama jne.  

Küll aga tuleb olla tähelepanelik, et ikka enda punkti suunas jooksed. 

Nähtavus on väga hea ja punkte on ka maastikul palju. 

Uued tulijad saavad näha ka nii-öelda õiget orienteerumisvõistlust, sest 

samal ajal toimub samas kohas ka orienteerumise mitmepäevavõistluse - 

Ilves-3.” 

  



NB! Kes soovib, siis laupäeval ja pühapäeval saab ka metsa minna. Ilves-3 

avatud rajale, registreerimine kohapeal nagu päevakul. 

Lisainfo: http://okilves.ee/voist/ilves3/2019/juhend  

 

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 

http://okilves.ee/voist/ilves3/2019/juhend


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 neljapäevak toimub 9. mai Vooremäel! ☺ 

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