
TARTU ORIENTEERUMIS- 

NELJAPÄEVAKUD 2019 

12. neljapäevak Otepää-Apteekri 

20. juuni 

 

Ajakava: 

Start avatud: 17.00 – 19.00 

Finiš suletakse: 20.00  

Asukoht: 

Päevaku keskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad: 
https://drive.google.com/open?id=1ReyApLQ5vAxolSXy8PAbCJIk
_iR7mA_o&usp=sharing 

Võistluskeskus asub Mäe tänava ääres, Otepää Gümnaasiumi 
vastas. 

NB! Palume mitte parkida Otepää Gümnaasiumi parklasse ega Mäe 
tänaval Gümnaasiumi ette (vt kaardilinki). Sealt jooksete Te pärast 
läbi :) 

NB! Palume autodega liiklejatel, kes soovivad Mäe tänavale 
parkida, liikuda sinna Tehvandi Spordikeskuse poolt. Mitte 
Pühajärve teelt. 

Parkida võib tänavate äärde vastavalt antud kohas kehtivatele 
reeglitele ning lisaks on parkimiskohti Otepää kaubanduskeskuse 
ümber, Tehvandil ja kesklinnas. 

Rajad kulgevad nii Apteekri metsas kui Otepää linnas sees. 

https://drive.google.com/open?id=1ReyApLQ5vAxolSXy8PAbCJIk_iR7mA_o&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ReyApLQ5vAxolSXy8PAbCJIk_iR7mA_o&usp=sharing


Soovitame kasutada orienteerumisriideid ja sügava tallamustriga 

jalanõusid või naeltega o-jalanõusid. Tavalise tossuga on metsas 
nõlvadel libe. 

Tänavatel liikudes olge äärmiselt ettevaatlikud! 

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  5,2 km 22 KP 

• RADA 2 4,0 km 16 KP 

• RADA 3 2,9 km 11 KP 

• RADA 4 1,3 km 6 KP 

• VABA 

Rajameister: Kaarel Hendrik Zernant 

Kaardi mõõtkava: 1:7500, kõrgusjoonte vahe 5 m  

 

Rajameister Kaarel Hendrik Zernanti kommentaar:  

„Seekordsel päevakul on osalejatel võimalus kogeda nii metsa- 

kui ka linnaorienteerumist. Pikematel radadel avaneb võimalus 

vallutada Apteekrimägi. Maastik on väga vaheldusrikas ning on ka 

tugevamatele päevakulistele füüsiliselt piisavalt nõudlik“ 

 

Kenny Kivika infonurk radade ja maastiku kohta:  

“Rajameistrile, Kaarel Hendrikule, sai antud ülesanne teha rada, 

kus saaks ühendatud metsas orienteerumine ning lisaks ka 

linnas. Nagu Šveitsis paljud võistlused. 

Selle pärast on ka kaart suuremas mõõtkavas - 1:7500. 



Suurem mõõtkava loodetavasti aitab Teil ka reljeefi raja peal 

paremini lugeda, sest nagu teada on, Apteekri mägi ja selle 

ümbruses on künkad natukene suuremad kui tavaliselt Tartu 

ümbruses. 

Rajad pakuvad hulgaliselt teevalikuid. Kuna teeradade võrk on 

tihe, siis jah, teeradu saab ka kasutada, kuid samas tuleb 

mõelda, kui palju kuskilt tasub ringi joosta. Lisaks võivad need 

rajakesed orienteerumist segama hakata, kui ei ole piisavalt 

tähelepanelik. 

Valikute tegemisel soovitangi mõelda sellele, mis aeglustab otse 

minemist (tihe mets, soo, küngas) ja kui lähedal on teerajad. 

Lisaks soovitan õppida jälgima ka reljeefijooni ehk kus on nõlv 

laugem ja kus järsem.  

Kuna metsa läbitavus varieerub, siis järskudel nõlvadel tihedas 

metsas on oluliselt aeglasem edasiliikumine kui laugemas kohas 

valges metsas. Ja tõuse võttes on kindlasti vaja kompassi jälgida, 

et püsiks ikkagi õigel trajektooril. Keha tahab alati lihtsamalt 

hakkama saada ning mäest ülesse minemine pole enamasti 

lemmiktegevus.  

Linnas orienteerudes palun jälgida kaardil olevaid “oliivirohelisi” 

alasid! Nendesse aladesse ei tohiks sisse joosta või kuskilt 

murulapikestelt üle minna.” 

  



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 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 27. juuni Välgil! ☺  

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