
TARTU SPRINDIPÄEVAKUD 2021

6.  sprindipäevak - Eesti Rahva Muuseum, 6. september

Ajakava:

Start on avatud: 16:00 – 19:00.

Finiš suletakse: 19:30.

Asukoht:

Päevaku keskuse asukoht (Raadi mõisa viinaköök ERMi kõrval) :

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_z-2tcxLm7TSpXJjEX5uyLDD_9tBI

FFx&usp=sharing

Kohapeal on võimalik ka rattaid parkida või rattaringluse rattaga tulla.

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 - 29 KP

RADA 2 2,9 km - 24 KP

RADA 3 1,9 km -  13 KP

RADA 4 1,1 km -  10 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.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_z-2tcxLm7TSpXJjEX5uyLDD_9tBIFFx&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_z-2tcxLm7TSpXJjEX5uyLDD_9tBIFFx&usp=sharing


!! Kaardil ja maastikul on lintidega tähistatud keelualasid! Neid on keelatud

ületada või läbi nende kontrollpunkte märkida!

Kenny Kivika infonurk: “ERMi ümbrus koos Raadi mõisapargiga pakub

orienteerumist harjumatult avatul alal. Mõningal puhul võib kasu olla isegi kompassi

kasutamisest, et kohe punktist väljudes efektiivselt õiges suunas liikuda.

Pinnas on pehme ja suures osas niidetud, kuid on ka üle pahkluu kõrgusega väikest

alustaimestikku. Kui soovid rada võimalikult kiiresti läbida, siis ole valmis muutma

oma orienteerumisrütmi.

Ära jää laisaks siis kui peab orienteeruma ning ära vaata üleliia kaarti siis kui peab

jooksma ;)"

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 Eesti Rahva Muuseumi päevaku osaluspääsmete ostmiseks:

https://app.stebby.eu/event/5117

Stebby link Tartu orienteerumispäevakute (neljapäevakud ja sprindipäevakud)

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

https://app.stebby.eu/event/5117
https://app.stebby.eu/event/4931


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.

Kõikide Tartu sprindipäevakutel osalenute vahel loositakse septembri lõpus,

pärast sarja viimast etappi, välja mõnus softshell jakk T-Style'lt (vastavalt võitjale

naiste, meeste või laste oma).

Loosimises osalevad absoluutselt kõik, kes on augustis-septembris Tartu

sprindipäevakute etappidel osalenud.

Mida rohkematel etappidel osaled, seda rohkem on ka sedeleid "loosirattas". Iga

osaluskorra kohta 1 sedel.



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

RMK Eestimaa Orienteerumispäevakud

Tartu Linna kultuuriosakond

T-Style OÜ

Science in Sport

Tartu Maakonna Spordiliit

Tartu Kultuurkapital

Elva vald

EOL


