
                       
     
 
 

Linnaorienteerumise päevak 17.11.2019 

lisainformatsioon 
 

AJAKAVA 

• Start on avatud kell 11:00 – 12:30 

• Finiš suletakse kell 13:00 

• Registreerimine toimub kohapeal 

• Osavõtutasud on vastavalt üldjuhendile 
 

ASUKOHT 

• Pae pargi lõunaparkla  59.4297, 24.8024 
 
Päevak toimub Pae pargi lõunaparklas. Lähim bussipeatus on „Kiive“, kus peatuvad bussid 
nr 7; 13; 50 ja 58. 
 

 
  

https://linnaorienteerumine.ee/Juhend


RAJAD 
 

RADA PIKKUS (OTSE) KP-sid NIMETUS  

PUNANE 5,0 km 30 tehniline keskmise pikkusega  

ORANŽ 3,5 km 22 tehniline lühike  

ROHELINE 2,4 km 18 lihtne lühike  

SININE 1,0 km 10 väga lihtne väga lühike  

SEIKLUS 5,7 km 27 seiklusrada  

VALIK  kuni 31 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, mis koosneb tavalisest suundorienteerumise osast ja 
valikorienteerumise osast. Valik orienteerumise osas tuleb läbi kõik selle rajaosa 
kontrollpunktid. 
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   2017-2018. aastal 
Kaardi autor   S. Rjabõšhkin, 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 

Sikupilli asumi madalate kortermajade piirkond, mis ehitati NSVL perioodi alguses ja Pae 
park. 
 

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

• Suuremad ja kvartalisisesed tänavad – mõnda tänavat võib ületada vaid kaardil 
vastavalt näidatud asukohast! 

• Järsakud Pae pargis 
 

KORRALDAJAD 
Projektijuht    Tomi-Andre Piirmets 
Ajavõtt    Tomi-Andre Piirmets 
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 
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