TARTU SPRINDIPÄEVAKUD 2021 JUHEND
Orienteerumine on alguse saanud metsast, kuid nii nagu elu läheb järjest kiiremaks,
juhtub sama ka spordi ning ka orienteerumisega. Linnakeskkonnas saab kaardiga
liikuda hoopis suurematel kiirustel, kuid hästi ette valmistatud orienteerumisradadega
saab ikkagi tekitada piisavalt põnevust eesootava ees. Põnevus ja uute väljakutsete
pärast me ju selle spordialaga tegelemegi.
Tartu sprindipäevakutega tahame Teile pakkuda sprindiorienteerumist oma parimas
vormis, kus liikumiskiirus on suur, kuid rajad pakkuvad rohkesti valikuid. Mõned neist
kindlasti ka ebamugavad, kus ei suudagi kohe otsustada, milline kõige kiirem on.
Igal päevakul pakume sobivad radu nii täiesti algajatele, tublidele harrastajatele kui
kõige nõudlikumatele orienteerujatele. Sprindipäevakutel on 4 erinevat rada + valik.
Alustajad saavad soovi korral kohapeal ka orienteerumisõpet, küsi julgelt korraldajate
käest nõu.

1. KALENDER
NR

AEG

KOHT

1

02.08.2021

Tartu kesklinn
(Autovabaduse puiestee)

2

09.08.2021

Annelinn

3

16.08.2021

Tähtvere

23.08.2021

PAUS

4

30.08.2021

Tõrvandi

5

06.09.2021

Raadi

6

13.09.2021

Otepää

7

20.09.2021

Elva

8

27.09.2021

Ihaste

2. RAJAD
Radade ligikaudsed pikkused linnulennult:
RAJAD

RAJA PIKKUS

KLASSID

RADA 1

Ca 3.5-5 km

M,N

RADA 2

Ca 2-3 km

M, N

RADA 3

Ca 1.5-2 km

M, N

RADA 4

Ca 1 km

M, N

VALIK*

vaba

*RADA VALIK: KP-de läbimine vabalt valitud järjekorras. Sellele rajale arvestatakse ka
kõik need, kes ei läbinud oma valitud rada määrustepäraselt.
NB! Teistkordsel rajaleminekul arvestatakse esimese korra tulemust.
NB! 2021. aastal ei ole Tartu sprindipäevakutel vanuseklasside ja radade kaupa
kompleksarvestust, tulemustes tuuakse eraldi välja ainult mehed ja naised.
Küll aga peame hooaja lõpus meeles usinamaid päevakulisi (vt 8. punkt
Autasustamine).
3. OSALUSTASU
Eelnevalt internetis makstes (5 osaluskorra kaart) soovitame maksta läbi Stebby
süsteemi, vt alt poolt.
Kõikidel Orienteerumisklubi Ilves päevakutel, nii Tartu sprindipäevakutel kui Tartu
orienteerumisneljapäevakutelt kehtib sama 5 osaluskorra kaart.
Täiskasvanud

22 EUR

Üliõpilased, pensionärid (alates N60 ja M65)

15 EUR

Õpilased

8 EUR

Tasudes
ülekandega
(Swedbank)

Orienteerumisklubi

Ilves

MTÜ

EE302200001120086880

1) NB! Korraga on võimalik tasuda AINULT 5 osaluskorra eest.
2) Makse selgitusse tuleb märkida inimese nimi, kelle eest tasutakse, Tartu päevakute
tasu. Näiteks: Joosep Toots, Tartu päevakute tasu.

3) Makse tuleb sooritada hiljemalt sprindipäevakule eelneval reedel, kui soovite
sprindipäevakul
osaleda. Pärast seda tuleb tasumise tõendamiseks saata
maksekorraldus
Tartu
sprindipäevakute
korraldajate
e-maili
aadressile
paevakud@okilves.ee.
4) Pärast maksmist saate neljapäevakul enda nime öeldes vastu spetsiaalse
märkekaardi,
mille
alusel
saate
lunastada
järgmistel
kordadel
vastava
orienteerumiskaardi 2021. aasta Tartu sprindi- ja neljapäevakutel.
NB! Korraldajad ei tagasta osalustasu üleliigse summa maksmisel või kui Te ei kasuta
2021. aasta hooajal kõiki osaluskordi.
2021. aastal on võimalik osaluskordade ja 5 osaluskorra kaardi eest maksta ka läbi
Stebby (endise nimega SportID)!
Otsingust otsi Orienteerumisklubi Ilves ning sealt on ürituste juures näha nii üksiku
päevaku osalustasu kui 5-korra kaardi soetamise võimalus.
Osalustasud sularahas kohapeal tasudes:
Täiskasvanud

5 EUR

Üliõpilased ja pensionärid (alates N60 ja M65)

3,5 EUR

Õpilased

2 EUR

* eelkooliealistel osalustasu puudub;
* soodustuse saamiseks osalustasu tasumisel võivad korraldajad küsida dokumenti
(ID-kaarti / (üli)õpilaspiletit).
! Soodustused lastega (õpilased) peredele kohapeal sularahas tasudes !
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 :)
SI-kaart (ehk päevakutel kontrollpunktides kasutatav märkevahend):
Isikliku SI-kaardi puudumisel tuleb lisaks tasuda SI-kaardi rendi eest kohapeal 1 EUR
(võimalik on erinevate versioonide SI-kaarte ka korraldajate käest osta).
Õpilastele on SI-kaardi rent tasuta.
Renditud SI-kaardi kaotamisel tuleb tasuda korraldajale kompensatsiooni 28 / 33 EUR
olenevalt SI-kaardi versioonist.
Osaluskaardi lunastamisega (kaardi või 5 korra osaluspaketi ostmine) Tartu
sprindipäevakul kinnitab osaleja oma nõusolekut Tartu sprindipäevakute juhendiga enda
tulemuse avalikustamiseks finišiprotokollis OK Ilves kodulehel. Avalikustatakse osavõtja
ees- ja perekonnanimi, EOL kood, klubi/kollektiiv. Muud isikuandmed avaldamisele ei
kuulu.

!!! 4. Liikumine ja tegutsemine päevaku keskuses ja rajal !!!
Rajal ja päevaku keskuses liikudes tuleb järgida Terviseameti soovitusi:
* Liigu üksi, kahekesi või oma perega!
* Hoia teistega vähemalt 2 meetrit vahet!
* Tõbisena püsi kodus! Kõikide haiguste puhul!
* Pese või desinfitseeri käsi!
Korraldajatel on päevaku keskuses mitu käte desinfitseerimise jaama.
5. START/FINIŠ
Start on avatud kell 16.00-19.00
Finiš suletakse kell 19.30
Rajale võib minna vabalt valitud ajal kui start on avatud.
Võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise!
6. INFO PÄEVAKUTE KOHTA
●

●
●
●
●

Värskemad uudised Tartu sprindipäevakute kohta tulevad Teie e-posti, kui liitute
Tartu orienteerujate listiga: or.tartu@lists.ut.ee.
Listiga liitumiseks tuleb saata oma e-posti aadressilt e-kiri aadressile
sympa@lists.ut.ee, kirja sisuks kirjutada - Subscribe or.tartu. Seejärel järgida
vastukirjas antud juhiseid. Täpsem informatsioon http://lists.ut.ee/?page=kasud.
Tartu sprindipäevakute Facebookist (https://www.facebook.com/okilves) leiate
neljapäevakute kohta uudiseid, pilte, videoid ja palju muud.
Tartu Linna Kultuuriaken
https://www.okilves.ee/sprindipaevakud/2021
Tartu sprindipäevakute peakorraldajalt: Kenny Kivikas, paevakud@okilves.ee,
+372 5197 2942

7. TULEMUSED
Tulemused ilmuvad OK Ilves kodulehele hiljemalt päevakule järgneva päeva jooksul.
Tulemused, mis ületavad kontrollaja (pärast finiši töö lõppu), paigutatakse valikuklassi.
Tulemuste parandused: paevakud@okilves.ee
NB! 2021. aastal ei peeta Tartu sprindipäevakutel radade ja vanuseklasside kaupa
koondarvestust. Tulemustes tuuakse eraldi välja vaid üksikute etappide erinevate
radade meeste ning naiste tulemused.
8. AUTASUSTAMINE
Tartu sprindipäevakute 2021. aasta hooajal peetakse toetajate poolsete meenetega
usinamaid päevakulisi.
Usinusauhinna pälvimiseks peab osalema vähemalt 7-l etapil Tartu sprindipäevakute
etapil. Kokku on neid augustis-septembris 8.

9. Tartu orienteerumisneljapäevakute toetajad/koostööpartnerid
RMK
RMK Eestimaa Orienteerumispäevakud
Tartu Linna kultuuriosakond
T-Style OÜ
Science in Sport
Tartu Maakonna Spordiliit
Tartu Kultuurkapital
Elva vald
EOL
10. KORRALDAJAD:
Tartu sprindipäevakuid korraldab
orienteerumisaktivistidega.
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Ilves

MTÜ

koostöös

Peakorraldaja: Kenny Kivikas (paevakud@okilves.ee) +372 5197 2942.
Kõikide juhendis määratlemata probleemide korral pöörduda peakorraldaja poole.

Tartu

