
                       
     
 
 

Linnaorienteerumise päevak 24.11.2019 

lisainformatsioon 
 

AJAKAVA 

• Start on avatud kell 11:00 – 12:30 

• Finiš suletakse kell 13:00 

• Registreerimine toimub kohapeal 

• Osavõtutasud on vastavalt üldjuhendile 
 

ASUKOHT 

• Lepistiku bussipeatus  59.4024, 24.6980 
 
Päevak toimub Lepistiku bussipeatuse juures. Parkida saab stardikoha lähedusse, Magistrali 
kaubanduskeskuse parklasse (parkimiskell!) või mujale. 
 

 
  

https://linnaorienteerumine.ee/Juhend


RAJAD 
 

RADA PIKKUS (OTSE) KP-sid NIMETUS  

PUNANE 5,3 km 21 tehniline keskmise pikkusega  

ORANŽ 3,8 km 15 tehniline lühike  

ROHELINE 2,8 km 13 lihtne lühike  

SININE 1,3 km 7 väga lihtne väga lühike  

SEIKLUS 3,2 km 16 seiklusrada  

VALIK  kuni 26 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 on tavaline orienteerumisrada tekstiorienteerumise formaadis. 
Kaarti on näha vaid äärtes hoidmaks ära totaalset eksimist. Kontrollpunktidesse saab liikuda 
tekstilise info abil, mis ütleb distantsi ja nurga magnetilise põhjasuuna (7 kraadi) vahel. 
Asimuudi hoidmiseks on kontrollpunkti minekute suunad kaardi keskel tühjuses olemas. 
Rada on planeeritud nii, et hooned ei jää oluliselt linnulennulisele teekonnale ette. 
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 

Maastik jaguneb mitmeks osaks – kortermajad ja nende vahelised haljasalad, haigla 
kompleks ja raskema läbitavuse ja niiske pinnasega Lepistiku park. 
 

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

• Kvartalisisesed tänavad 

• Pesunöörid jm tehisobjektid, mille otsajooksmist tasub vältida 

• Ettevaatust, kui peaks mõni kiirabiauto olema liikvel 
 

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

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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