
                       
     
 
 

Linnaorienteerumise päevak 20.05.2019 
lisainformatsioon 

 

AJAKAVA 
• Start on avatud kell 17:00 – 19:30 
• Finiš suletakse kell 20:00 
• Registreerimine toimub kohapeal 
• Osavõtutasud on vastavalt üldjuhendile 

 

ASUKOHT 
• Vabaduse väljak 59.4337, 24.7435 

 
Päevaku keskus asub Vabaduse väljakul. Ühistranspordiühendus on väga hea. Autosid saab 
parkida Vabaduse väljaku maa-alusesse parklasse või mujale lähiümbruse eraparklatesse 
või linna tasulise ala parkimiskohtadesse. 
 

 
  

https://linnaorienteerumine.ee/Juhend


RAJAD 
RADA PIKKUS / (optimaalne) KP-sid NIMETUS  

PUNANE 4,2 km / (5,9 km) 22 tehniline keskmise pikkusega  

ORANŽ 3,5 km / (4,3 km) 20 tehniline lühike  

ROHELINE 2,4 km / (3,1 km) 17 lihtne lühike  

SININE 1,0 km / (1,2 km) 10 väga lihtne väga lühike  

SEIKLUS 3,3 km / (4,5 km) 20 seiklusrada  

VALIK  kuni 30 valikorienteerumine  

 
Värvi nimetusega rajad PUNANE kuni SININE on suundorienteerumine, mis tähendab, et 
kontrollpunktid läbitakse kaardil näidatud järjekorras, alustades esimesest jne kuni finišini. 
 
SEIKLUS on suundorienteerumine, mille kontrollpunktid on märgitud 1923. aasta õhust 
tehtud fotole. Mõnes piirkonnas on maastik muutunud ja osaleja peab lähenema loovalt, et 
kontrollpunkti leida. 
 
VALIK on valikorienteerumine, mis tähendab, et kontrollpunktide läbimise järjekord ja 
arvukus on osaleja enda valida. Raja läbimine lõppeb finišis. 
 

KAART 
Mõõtkava    1:5000, sinine rada 1:2500 
Samakõrgusjoonte vahe  2,0 m 
Kaardistatud   2008. – 2017. aastatel 
Kaardi autor   J. Tarmak, M. Puusepp, M. Tõnisson jt. 
 
Kaardinäidised: 

 
 
  



Vastavalt sprindiorienteerumise reeglitele on mitmete objektide ületamine või läbimine 
keelatud. Kuigi need objektid võivad olla füüsiliselt läbitavad, peavad osalejad siiski liikumisel 
juhinduma kaardist. Ka kontrollpunkti märkimine läbi aia või heki on keelatud. Korraldajad 
paluvad ausa mängu järgimist kõikidelt osalejatelt. See aitab vältida probleeme 
maaomanikega ning tagab ausa spordirõõmu kõigile. 
 

 
 

MAASTIK 
Tallinna vanalinn, mis on kantud UNESCO pärandite nimekirja. Tänavate võrk 
ebaregulaarne, haljasalad vanalinna servas, maastiku lõikes kõrguste vahe 40 meetrit. 
 

OHUD 
Orienteerumisrajal liikudes, tuleb olla mõnevõrra tähelepanelikum. Peamised ohukohad on: 

• Autoliiklust on vanalinnas vähesel määral 
• Inimesi liigub õhtusel ajal väga palju 

 

KORRALDAJAD 
Projektijuht    Tomi-Andre Piirmets 
Ajavõtt    Piibe Tammemäe 
Rajameister    Tomi-Andre Piirmets 
 

OTSETULEMUSED 
http://otse.linnaorienteerumine.ee/ 

 

http://otse.linnaorienteerumine.ee/


KASULIKUD VIITED 

Linnaorienteerumise päevakute 
üldjuhend 

RMK Eestimaa 
Orienteerumispäevakud 

       
…SI märkekiibi kasutamise 

juhend 

 
Eesti Orienteerumisliidu 

lehekülg alustajale 

 
Eesti Orienteerumisliidu osaleja 

kood 

 
Eesti Orienteerumisliidu 

võistlusreeglid 
 

 

TOETAJAD & PARTNERID 
 

    
 
 

    
 
 
 
 

                                          
 
 

http://linnaorienteerumine.ee/Instructions/1155
http://linnaorienteerumine.ee/Instructions/1155
http://paevakud.ee/
http://paevakud.ee/
http://www.tak-soft.com/sportident/kaart/kasutamine/index.php
http://www.tak-soft.com/sportident/kaart/kasutamine/index.php
http://www.orienteerumine.ee/orienteerumine/opime/index.php
http://www.orienteerumine.ee/orienteerumine/opime/index.php
http://www.orienteerumine.ee/orienteerujad/index.php
http://www.orienteerumine.ee/orienteerujad/index.php
http://www.orienteerumine.ee/eol/failid/reeglid/EOLvoistlusreeglid_2018.pdf
http://www.orienteerumine.ee/eol/failid/reeglid/EOLvoistlusreeglid_2018.pdf

	Linnaorienteerumise päevak 20.05.2019
	lisainformatsioon
	AJAKAVA
	ASUKOHT
	RAJAD
	KAART
	MAASTIK
	OHUD
	KORRALDAJAD
	OTSETULEMUSED
	KASULIKUD VIITED
	TOETAJAD & PARTNERID


