
LINNAORIENTEERUMISE
PÄEVAK 15.08.2022

LISAINFORMATSIOON

AJAKAVA

Üritus toimub Järve asumis. Keskus ja parkimine asuvad Alajaama tänaval,
millel ligipääs on Rahumäe tee poolt. Lähimad bussipeatused on Järve ja
Sõjakooli. Samuti on võimalik tulla rongiga Järve peatusesse.

ASUKOHT

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



Mõõtkava
Samakõrgusjoonte vahe
Kaardistatud
Kaardi autor

1:4000, sinisel rajal 1:3000
2,5 m
2017 (ajakohastatud 2022)
M. Karm

RAJAD

KAART

KAARDINÄIDISED:

PUNANE 

ORANŽ 

ROHELINE 

SININE 

PIKK 

KESKMINE

LÜHIKE

ALUSTAJAD

26 KP

20 KP 

13 KP 

5 KP 

4,4 km 

3,3 km 

2,3 km 

1,0 km 

Värvi nimetusega rajad PUNANE kuni SININE on suundorienteerumine, mis tähendab, 
et kontrollpunktid läbitakse kaardil näidatud järjekorras, alustades esimesest jne kuni 
finišini. VALIK on valikorienteerumine, mis tähendab, et kontrollpunktide läbimise 
järjekord ja arvukus on osaleja enda valida. Raja läbimine lõppeb finišis.

Kõikidel tavalistel radadel on üks keeluala, mida pole maastikul tähistatud. Keeluala 
läbimine on reeglite kohaselt mõistagi keelatud.

Seiklusrada on tavaline suundorienteerumisrada paljude keelualadega, mida pole 
maastikul tähistatud, kuid mille läbimine on mõistagi keelatud.

VALIK VALIK kuni 26 KP 

SEIKLUS SEIKLUS14 KP 3,2 km 



MAASTIK

Keelatud läbida või ületada:

OHUD

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 osale-
jatelt. See aitab vältida probleeme maaomanikega ning tagab ausa spordirõõmu 
kõigile.

Mitmekülgne Järve asum - ärihoonete piirkond, 
kortermajade piirkond, erinevad metsastuvad 
tühermaad. Tühermaadel on noort puit-
taimestikku peale kasvamas. Mõned jalgrajad on 
kehvasti märgatavad. Esimest korda lähevad 
pikemad rajad ka tühermaale, mis jääb Tervise 
tänava ja raudtee vahele. Seal on mitmeid kohti, 
kus leidub kiviplaate, kive, prügi jms ebatasasust 
- ettevaatust seal!

Orienteerumisrajal liikudes, tuleb olla mõnevõrra tähelepanelikum.
Peamised ohukohad on:
• Suuremate tänavate ületamine
• Rahvarohked kohad
• Tühermaa ebatasasused

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

711 Keelatud teelõik

301 Veekogu

304 Ületamatu jõgi/ kraav

309 Ületamatu soo

521 Kõrge kiviaed

524 Kõrge/ületamatu aed

526.1 Hoone

528.1 Hoov

201 Kõrge kalju 521.1 Ületamatu müür 707 Keeluala piir

709 Keeluala

710 Keeluala

421 Ületamatu taimestik (hekid) 534 Kõrge/ületamatu torujuhe 714 Ajutine keeluala
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Linnaorienteerumise 
päevakute üldjuhend

Eesti Orienteerumisliidu
lehekülg alustajale

http:/otse.linnaorienteerumine.ee/

RMK Eestimaa 
Orienteerumispäevikud

Eesti Orienteerumisliidu
osaleja kood

SI märkekiibi
kasutamise juhend

Eesti Orienteerumisliidu
võistlusreeglid
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