
                       
     
 
 

Linnaorienteerumise päevak 22.07.2019 

lisainformatsioon 
 

AJAKAVA 

• Start on avatud kell 17:00 – 19:30 

• Finiš suletakse kell 20:00 

• Registreerimine toimub kohapeal 

• Osavõtutasud on vastavalt üldjuhendile 
 

ASUKOHT 

• Järve rongijaam 59.4013, 24.7248 
 
Päevak toimub Järve raudteejaama juures, Alajaama tänava ääres. Kohale saab bussiga 
Järve bussipeatusest Pärnu mnt-l ning Sõjakooli bussipeatusest A. H. Tammsaare teel. 
Parkida saab nii stardikoha lähedusse, ümbruskonna tänavate äärde kui ka nt Järve 
terviseraja parklasse või kaugematesse parklatesse. Palun väravate ette ning korteriühistu 
parkimiskohtadele mitte parkida. 
 

  

https://linnaorienteerumine.ee/Juhend


RAJAD 
 

RADA PIKKUS (OTSE) KP-sid NIMETUS  

PUNANE 4,8 km 19 tehniline keskmise pikkusega  

ORANŽ 3,6 km 16 tehniline lühike  

ROHELINE 2,7 km 10 lihtne lühike  

SININE 1,3 km 7 väga lihtne väga lühike  

SEIKLUS ? km kuni 21 seiklusrada  

RO-LÜHIKE 4,9 km 16 ratta-o lühike  

VALIK  kuni 27 valik  

 
Värvi nimetusega rajad PUNANE kuni SININE on suundorienteerumine, mis tähendab, et 
kontrollpunktid läbitakse kaardil näidatud järjekorras, alustades esimesest jne kuni finišini. 
SEIKLUS on seiklusrada uue formaadiga. Osaliselt nähtaval kaardil on 3 KP-d, milles iga 
ühes saab vaadata kaarti, millel on veel märgitud kaardile 6 KP-d. KP-de läbimise järjekord 
on vaba, kuid punkti saab ainult nende KP-de eest, mis on kaartidele kantud. Kokku on 
võimalik läbida 21 KP-d (3+6+6+6). Paremusjärjestuse määrad läbitud KP-de arv ja nende 
võrdsuse korral kulunud aeg. 
RO-LÜHIKE on rattaorienteerumise rada. 
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 1:3000 
Samakõrgusjoonte vahe  2,5 m 
Kaardistatud   2017. aastal 
Kaardi autor   M. Karm 
 
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 

Järve asum on mitmekülgne maastik – Tammsaare ärikeskuse ümbrus, kortermajade 
piirkonnad, Järve haigla ümbrus ning lisaks veel kinnikasvavat lagedat ja veidi metsa. 
 

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

• Tänavatel jooksmine ja nende ületamine 

• Klaasikillud ja prügi kõrvalistes nurkades 
 

KORRALDAJAD 

Projektijuht    Tomi-Andre Piirmets 
Ajavõtt    Marek Karm 
Rajameister    Oliver Annus 
 

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 
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