
TARTU SPRINDIPÄEVAKUD 2021

2.  sprindipäevak - Annelinn, 9. august

Ajakava:

Start on avatud: 16:00 – 19:00.

Finiš suletakse: 19:30.

NB! Korraldajad kontrollivad enne orienteerumiskaardi kätte andmist

KÕIKIDE osalejate puhul ühte järgnevatest:

1) COVID-19 vaktsineerimise sertifikaati;

2) COVID-19 läbipõdemise tõendit;

3) viimase 72h jooksul tehtud ja negatiivse tulemusega PCR-test.

Kui inimene oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel osaleda!

Ei kehti alla 18-aastastele.

Asukoht:

Päevaku keskuse asukoht:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jmsHw6kgA_XZw3yys1o3cPqlMQ

4GzyYV&usp=sharing

Korraldajad loodavad, et Tartu linna elanikud tulevad päevakule kohale autovabalt :)

Väljastpoolt Tartut tulijad võivad parkida vastavalt liikluskorraldusele ja konkreetse

parkla reeglitele Annelinna Gümnaasiumi kõrval olevasse parklasse ning Kaunase

puiestee ääres olevatele parkimiskohtadele.

NB! Orienteeru kaardi järgi! Rajal on ka kaardi peal märgitud keelualasid, mida

maastikul ei ole! Loodame, et kõik vaatavad kaardi peal valiku ilusti lõpuni ja

märkavad punasega märgitud keelualasid!

! Majade vahel pargib väga palju autosid, olge ettevaatlikud ja tähelepanelikud

nende vahelt välja astudes! Autod ei sõida seal küll kiiresti, aga neid on õhtusel

ajal üpris palju liikvel.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jmsHw6kgA_XZw3yys1o3cPqlMQ4GzyYV&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jmsHw6kgA_XZw3yys1o3cPqlMQ4GzyYV&usp=sharing


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 3,6 km - 28 KP

RADA 2 2,4 km - 19 KP

RADA 3 1,4 km - 12 KP

RADA 4 0,9 km - 7 KP

VALIK

Rajameister: Kenny Kivikas

Sekretariaadist on võimalik saada ka lisalegende. Saab harjutada ka nende

jälgimist järgmiste võistluste jaoks.

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: “Annelinna kortermajad panevad tähelepanelikkuse ning

kaardis olemise proovile. Samasugused kortermajad võivad pea segadusse ajada.

Orienteerumise veelgi huvitavamaks tegemiseks on kaardil ka kunstlikult tekitatud

keelualasid.

Hoia kompassi ots kaardi peal enda asukoha juures ning mõtle läbi, mitmenda maja

juurest on vaja kuhugi ära pöörata jne. Enne eelmisesse punkti jõudmist proovi juba

suures plaanis ära vaadata, millise valiku võtad järgmisesse punkti. Võta esimene

valik, mis silma jäi!

Loomulikult tead, et Annelinnas ei saa enamasti otse mööda joont joosta ehk

arvestagi kohe joonest eemal jooksmisega.

Kas paremalt, vasakult või S-i? Kas punktile etapi mõttes tagant poolt lähenemine

on vahest ka lühem/kiirem? Neid küsimusi tekib raja peal päris palju. Proovi siis

nendele ilusti vastata :)"



Osavõtutasud:

Kohapeal arveldamine ainult sularahas! Kaardi saab osta ehk päevakule

registreerida sekretariaadi oranžist telgist.

Eelnevalt on võimalik Stebby (varasem SportID) lehelt päevaku osalustasu eest

maksta. Toimib sama lihtsalt kui tavaline e-pood.

Stebby link Annelinna osaluspääsmete ostmiseks:

https://app.stebby.eu/event/5046

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.

https://app.stebby.eu/event/5046
https://app.stebby.eu/event/4931


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!

https://okilves.ee/sprindipaevakud/2021/
https://www.facebook.com/okilves/


Toetajad/koostööpartnerid:

RMK
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T-Style OÜ

Science in Sport

Tartu Maakonna Spordiliit

Tartu Kultuurkapital

Elva vald
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