
Tartu orienteerumisneljapäevakud 2020 
3. neljapäevak Kirikuküla, 16. juuli 

 

Ajakava: 
Start avatud: 16.00 – 19.00! 
Finiš suletakse: 20.00 

Asukoht: 

Võistluskeskuse, parkimise ja võistluskeskusesse viivate tähistuste      
asukohad: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1MY3KY3F4A495W-Nram_ibkN
4Q0aWz7B7&usp=sharing 

Parkimine toimub päevaku keskusesse viiva kruusatee ääres. 
Palume parkida nii, et ka teised liiklejad mööda mahuvad! 

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 7,8 km 17 KP 
● RADA 2 6,1 km 14 KP 
● RADA 3 5,2 km 14 KP 
● RADA 4 4,1 km 11 KP 
● RADA 5 3,2 km 9 KP 
● RADA 6 1,8 km 7 KP 
● RADA 7 0,8 km 4 KP  
● VABA 

Rajameister: Kiur Erik Eensaar 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1MY3KY3F4A495W-Nram_ibkN4Q0aWz7B7&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1MY3KY3F4A495W-Nram_ibkN4Q0aWz7B7&usp=sharing


Rada 7 kaart on mõõtkavas 1:5000, ülejäänud radadel 1:10 000 
mõõtkavas. 
Kõrgusjoonte vahe on kõikidel kaartidel 2,5 m. 
 
Kõikide punktidega kaardil punktide ühendamiseks on eraldi paberilehed 
päevaku keskuses, kust soovitud raja punktide järjekorda näeb. 
 
Kenny Kivika infonurk: 
“Nii mõnigi on Kirikukülas juba aastaid orienteerumas käinud, kuid olen 
kindel, et rajameister, Kiur Erik, suutis kõikidele huvitava o-ülesande teha. 
Radade ülesehitus on tavaradadele sarnane ning määravaks saavadki 
eelkõige suuremad etapivalikud ja seejärel nende efektiivne elluviimine 
mikrovalikutega. 
Kirikukülas on ka teeradu-sihte ja saategi mõelda, kas ja millal neid 
otstarbekas kasutada on. Teeradade järgi on kindlam enda asukoht uuesti 
paika panna, kui ei tea täpselt, kus metsas asud.  
Kindlasti ei komista ühegi punkti otsa niisama ehk punkti jõudmiseks on 
vaja orienteeruda kaardi, kompassi ja maastiku järgi. Kontrollpunkt asub 
alati rõnga keskel mingil kindlal objektil :)” 

Osavõtutasud: 

Kohapeal arveldamine ainult sularahas! 
Eelnevalt on võimalik SportID lehelt Kirikuküla päevaku osalustasu 
eest maksta. Toimib sama lihtsalt kui tavaline e-pood. 
 
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/2020 

Leia meid Facebookist: Orienteerumisklubi Ilves,     
https://www.facebook.com/okilves/ 

E-mail: paevakud@okilves.ee 

Telefon: +372 5197 2942 

 
Okas päkka ja neljapäeval näeme! 

 

Korraldaja: 

 

 

 

 

 

Toetajad/koostööpartnerid: 

 

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