TARTU SISEORIENTEERUMISSARI 2020
ÜLDJUHEND

Kuupäev

Võistluskoht

Aadress

1.

23. jaanuar (N)

Tasku keskus

Turu 2

2.

13. veebruar (N)

Miina Härma Gümnaasium

Jaan Tõnissoni 3

3.

27. veebruar (N)

Ahhaa teaduskeskus

Sadama 1

4.

12. märts (N)

Tamme Gümnaasium

Nooruse 9

AJAKAVA (eeldatav)
18.30 Võistluskoht avatakse võistluseks ettevalmistuseks ja soojenduseks
19.00 Esimese võistleja start
VÕISTLUSKLASSID
Igal etapil on kokku 7 vanuseklassi:
MN18, MN21, MN40 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.
Koolis toimuva etapi puhul on eraldi võistlusklass ka võistluspaigaks oleva kooli
õpetajatele/õpilastele.
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 - 1:700.
Erinevad tasandid (korrused) on joonistatud üksteise kohale. Kaart ei ole orienteeritud põhja
suunas ning põhja suunda pole ka kaardile märgitud! Kaardil punasega märgistatud takistused
on tegelikkuses punavalged lindid, toolid või muud tõkked, millede ületamine on KEELATUD!
Keelatud on ka üle tõkete kontrollpunkti märkimine. Reeglite rikkumine toob kaasa võistleja
diskvalifitseerimise. Kaardile pole märgitud uksi ega võistluspaigas olevat mööblit. Suletud
ruumid on märgitud helehallina, sisenemine keelatud! Lisalegendid puuduvad.

RAJAD
Kõikidel etappidel on tegemist suundorienteerumisega. Kõikidel radadel on üks jooks,
pikematel radadel vajadusel kaardivahetusega. Rajad planeeritakse selliselt,
et võitja läbimise ajaks on kokku 20-30 minutit.
OSAVÕTUMAKSUD
MN18

4€

MN21

6€

MN40

5€

VABA

5€

SI-pulga rent

1€

NB! Osavõtumaksu (ja vajadusel SI-pulga eest) tasumine toimub kohapeal SULARAHAS!
REGISTREERIMINE
Registreerimine toimub Google Forms-i keskkonnas enne iga etappi. Lingi leiab leheküljelt
okilves.ee/siseo/2020. Registreerimine suletakse võistluse toimumise nädala esmaspäevasel
päeval kell 23.59. Kui oled registreerimisega hiljaks jäänud, siis kirjuta tartusiseo@gmail.com
ning vabade kohtade olemasolul saad siiski orienteeruma tulla! Osalustasu (ja vajadusel
SI-pulga eest) tasumine toimub kohapeal SULARAHAS!
NB! Kohapeal registreerimist ei toimu!
OHUKOHAD
Võistlusel osalemine on omal vastutusel. Tähelepanelik tuleb olla treppidel ning osade ruumide
seinad ja piirded võivad olla klaasist.
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!
AUTASUSTAMINE
Autasustatakse iga klassi (v.a VABA klassi) kolme parimat koondarvestuse põhjal, arvesse
lähevad kõigil neljal etapil osalenute tulemused.
Iga etapi klassi võitja teenib 100 punkti ja sellest järgnevate kohtade punktisummad jagunevad
sõltuvalt protsentuaalsest kaotusest võitjale. Näiteks, kui 2. koht kaotab etapil võitjale 2%, siis
on selle koha saavutanud osaleja teenitud punktideks 98 punkti. Kaotusprotsendid ümardatakse
täisarvudeks.
Autasustamine toimub viimasel osavõistlusel peale tulemuste selgumist.

KORRALDAJAD
Võistluseid korraldab Orienteerumisklubi Ilves koostöös Ilvese aktivistidega.
Peakorraldajad: Kaarel Hendrik Zernant 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.
Algajatele kohapeal vajadusel juhendamine.
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

