Tartu orienteerumisneljapäevakud 2020
10. neljapäevak Tartumaa Tervisespordikeskus, 3. september

Ajakava:
Start avatud: 17.00 – 18.30!
Finiš suletakse: 19.30
Asukoht:
Võistluskeskuse, parkimise ja võistluskeskusesse viivate
asukohad: Tartu orienteerumisneljapäevak 03.09.2020 Tervisespordikeskus

tähistuste
Tartumaa

Parkimine
toimub
päevaku
keskuse
läheduses
Tartumaa
Tervisespordikeskuse parklas, surnuaia kõrval olevatel parkimiskohtadel
kui Tartumaa Tervisekeskusesse viiva asflattee ääres.
Palume parkida nii, et ka teised liiklejad mööda mahuvad!!!
NB! Palume parkida selliselt, et tee ääres loodust ei kahjusta!
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.
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RADA 1 (pikk tehniline)
RADA 2 (tehniline)
RADA 3 (pikk keskmine)
RADA 4 (tehniline)
RADA 5 (lühike tehniline)
RADA 6 (keskmine)
RADA 7 (keskmine)
RADA 8 (lihtne)

7,8 km
6,1 km
6,2 km
5,2 km
4,1 km
3,3 km
2,2 km
1,0 km

16 KP
12 KP
11 KP
13 KP
12 KP
9 KP
6 KP
4 KP

● VABA
Rajameister: Sven Oras
Rada 8 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:
“Tartumaa Tervisespordikeskuse ümbrus ja Elva jõest ida poolne Illipalu
mets pakuvad ülimalt head võimalust liikuda kaardiga metsas ilma, et
peaks loodusega (võsa ja nõgesega) võitlema või suuri tõuse ületama.
Maastikul on võrdlemisi tihe erinevate teeradade ja teede võrk, mis
pakuvad tuge otse läbi metsa liikumisel. Kindlasti soovitan kasutada seda
võimalust harjutada kompassi abil otse liikumist ja kauguse tunnetamist.
Päevak sobib hästi ka nädalavahetusel ees ootavaks EMVks
kaarditunnetuse hoidmiseks ilma suurt enegiakulu tekitamata.”
Osavõtutasud:
Kohapeal arveldamine ainult sularahas!
Eelnevalt on võimalik SportID lehelt Annimatsi päevaku osalustasu
eest maksta. Toimib sama lihtsalt kui tavaline e-pood.
SportID link: https://sportid.com/event/4426
Kaardi saab osta ehk neljapäevakule registreerida sekretariaadi oranžis
telgis.
● Eelkooliealine
● Õpilane

tasuta
2 EUR

● Üliõpilane (MN21)
● Pensionär (alates N60 ja M65)
● Täiskasvanu

3,5 EUR
3,5 EUR
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:
https://www.facebook.com/okilves/
E-mail: paevakud@okilves.ee
Telefon: +372 5197 2942
Okas päkka ja neljapäeval näeme!
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