TARTU SPRINDIPÄEVAKUD 2021
1. sprindipäevak - Tartu kesklinn (Autovabaduse puiestee), 2. august

Ajakava:
Start on avatud: 16:00 – 19:00.
Finiš suletakse: 19:30.

Asukoht:
Päevaku keskuse asukoht:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uxa0zdDRZWlx4wBGrt-d8YfE8C_
KDw_4&usp=sharing
Korraldajad loodavad, et Tartu linna elanikud tulevad päevakule kohale autovabalt :)
Väljast poolt Tartut tulijad võivad parkida vastavalt liikluskorraldusele ja konkreetse
parkla reeglitele Autovabaduse puiestee mõlemas otsas olevatesse parklatesse.
NB! Orienteeru kaardi järgi! Rajal võib olla ka kaardi peal märgitud keelualasid,
mida maastikul ei ole! Loodame, et kõik vaatavad kaardi peal valiku ilusti lõpuni ja
märkavad punasega märgitud keelualasid!
! Kuna tõenäoliselt sajab esmaspäeval lõpuks ka vihma, siis soovitame R1-R3
radadele minejatel jalga panna mustriga jalanõud. NAELTEGA JALANÕUD ON
KEELATUD !

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

3,4 km - 24 KP

RADA 2

2,3 km - 18 KP

RADA 3

1,8 km - 12 KP

RADA 4

1,0 km - 15 KP

VALIK

Rajameister: Kaarel Hendrik Zernant
Rada 4 kaart on mõõtkavas 1:2500, ülejäänud radadel 1:4000 mõõtkavas.
Kõikide punktidega kaardil punktide ühendamiseks on eraldi paberilehed päevaku
keskuses, kust soovitud raja punktide järjekorda näeb.

Kenny Kivika infonurk: “Tartu sprindipäevakud alustavad kohe Lõuna-Eesti
sprindiorienteerumise maasikaga - Tartu kesklinn.
Tartu kesklinn koos Toomemäe nõlvadega paneb proovile nii osalejate füüsilise
võimekuse kui ka otsustusvõime. Kust kohast on kõige mõttekam üles/alla minna?
Kas tõusu võttalühemalt ja järsemalt või pikemalt ja laugemalt?
Aktiivsematele orienteerujatele soovitan võtta see esimene variant, mis kaardi pealt
silma jäi. Seejärel viid seda lihtsalt ellu. Teevalikute analüüs toimub alles pärast raja
läbimist.
Kaarti vaata nendel hetkedel, kui see on vajalik ning kui tunned, et suudad jooksu
pealt kaarti lugeda, siis vaata kaarti ette lugemise eesmärgil. Mõtled ette, kust kuhu
lähed! Mitte ei mõtle ainult olevikus või veel kehvem - minevikus.
Ette mõtlemisega muudad oma sprindiorienteerumise hoopis sujuvamaks ja
kiiremaks :)"

Osavõtutasud:
Kohapeal arveldamine ainult sularahas! Kaardi saab osta ehk neljapäevakule
registreerida sekretariaadi Autovabaduse puiesteel klaasist majas.
Eelnevalt on võimalik Stebby (varasem SportID) lehelt päevaku osalustasu eest
maksta. Toimib sama lihtsalt kui tavaline e-pood.
Stebby link Tartu kesklinna päevaku osaluspääsmete ostmiseks:
https://app.stebby.eu/event/5032
Stebby link Tartu orienteerumispäevakute 5-korra pääsmete soetamiseks:
https://app.stebby.eu/event/4931

Eelkooliealine

Tasuta

Õpilane

2 EUR

Üliõpilane (MN21)

3,5 EUR

Pensionär (alates N60 ja M65)

3,5 EUR

Täiskasvanu

5 EUR

SI-kaardi rent

1 EUR

PERESOODUSTUS: Soodustus kehtib ühe pere liikmetele (laste või eelkooliealistele
lastele) kohapeal sularahas tasudes. Ühe pere liikmetele arvestatakse kohapeal
kõikide pereliikmete osalustasust 1€ maha. NB! Soodustust tuleb ise küsida!
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
juurde SI-pulga infot maha lugema, et teie tulemus ka päevakute ametlikes
tulemustes kajastuks.
AUTASUSTAMINE: Tartu sprindipäevakute 2021. aasta hooajal peetakse toetajate
poolsete meenetega šilmas usinamaid päevakulisi. Usinusauhinna pälvimiseks peab
osalema vähemalt 7-l Tartu sprindipäevakute etapil. Kokku on neid
augustis-septembris 8.

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 sprindipäevakute koduleht: https://okilves.ee/sprindipaevakud/2021/
Leia meid Facebookist: Orienteerumisklubi Ilves,
https://www.facebook.com/okilves/
E-mail: paevakud@okilves.ee
Telefon: +372 5197 2942

Okas päkka ja esmaspäeval näeme!
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