
TARTU ORIENTEERUMISNELJAPÄEVAKUD 2022

13.  päevak – Annelinn, 21. juuli

Ajakava:

Start on avatud: 16:00 – 19:00.

Finiš suletakse: 20:00.

Asukoht:

Päevaku keskuse asukoht: https://goo.gl/maps/wz5gZ6f5Z5YzwJoJ8

(Descartes'i kooli juures)

Rajameistri info:

“Sellel neljapäevakul saab orienteeruda Annelinna kortermajade vahel, kus saab

kiiresti joosta, kuid peab samal ajal ka hoolikalt teevalikuid tegema. Teevalikute

tegemisel on vajalik arvestada keelualadega kui ka parklatega, kus parkivad autod

jooksu takistavad. Keelualad hõlmavad endas nii kortermajasid ümbritsevat

ehitustegevust kui ka kujutletavaid takistusi, mis tekitavad lisavalikuid ning

muudavad rajad huvitavamaks. Kindlasti tuleb olla ekstra tähelepanelik, kas

keelualaga külgneva kortermaja juurest pääseb läbi või mitte.

Rajainfo (distantsid linnulennult):

Valikus on erineva pikkuse ja raskusastmega suundorienteerumise rajad, kus

punktid tuleb võtta etteantud järjekorras. Lisaks saab valida VALIK raja, kus

kontrollpunktide arv ja läbimise järjekord on enda valida.

RADA 1 4,1 km - 25 KP

RADA 2 3,0 km - 18 KP

RADA 3 2,1 km - 14 KP

RADA 4 0,8 km - 6 KP

VALIK

https://goo.gl/maps/wz5gZ6f5Z5YzwJoJ8


Rajameister: Erik Marten Zernant

Rada 4 kaart on mõõtkavas 1:2000, ülejäänud radadel 1:4000 mõõtkavas.

Kõrgusjoonte vahe: 2,5 m.

Kõikide punktidega kaardil punktide ühendamiseks on eraldi paberilehed päevaku

keskuses, kust soovitud raja punktide järjekorda näeb.

Osavõtutasud:

Kohapeal arveldamine ainult sularahas! Kaardi saab osta ehk päevakule

registreerida sekretariaadi oranžist telgist. Eelnevalt on võimalik maksta päevaku

osalustasu Stebby keskkonnas. Toimib sama lihtsalt kui tavaline e-pood. Lisaks on

sellest hooajast saadaval lisaks 5 korra kaartidele ka hooajapääsmed, mis

annavad tihti päevakutel käijale hea soodustuse! Rohkem infot üldjuhendis.

Eelkooliealine Tasuta

Õpilane 2 EUR

Üliõpilane (MN21) 4 EUR

Pensionär (alates N60 ja M65) 4 EUR

Täiskasvanu 6 EUR

SI-kaardi rent 1 EUR

Stebby link antud päevaku piletite ostmiseks: https://app.stebby.eu/event/5809

Stebby link Tartu orienteerumispäevakute 5-korra pääsmete soetamiseks:

https://app.stebby.eu/event/5530

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.

https://app.stebby.eu/event/5809
https://app.stebby.eu/event/5530


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 juurde

SI-pulga infot maha lugema, et teie tulemus ka päevakute ametlikes tulemustes

kajastuks.

Autasustamine:

Terve hooaja päevakute parimate vahel toimub vanuseklasside põhine

kompleksarvestus, mille alusel saavad vanuseklasside 3 parimat osalejat väärilise

auhinna. NB! Auhinna saamiseks on vaja osaleda vähemalt pooltel etappidel

(täpsem info üldjuhendis).

Koondtabel:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Adc3bm3hAy8qysb2CMCbQzFUFb_t

mUoIuZ8y3DI3S6E/edit?usp=sharing

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

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

E-mail: paevakud@okilves.ee

Peakorraldaja: Kaarel Hendrik Zernant, +372 5126601

Okas päkka ja neljapäevakul näeme!

Toetajad/koostööpartnerid:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Adc3bm3hAy8qysb2CMCbQzFUFb_tmUoIuZ8y3DI3S6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Adc3bm3hAy8qysb2CMCbQzFUFb_tmUoIuZ8y3DI3S6E/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/okilves/
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