
 

 

Siseorienteerumise sarja Sisesuund 1. osavõistlus  

Gustav Adolfi Gümnaasiumi peamaja  

Suur-Kloostri 16, Tallinn 

 

AJAKAVA: 

17:15 – avatakse võistluskeskus 

17:55 – võistlejad peavad olema kogunenud karantiinialasse 

18:00 – 1. jooksu startide algus 

19:40 – 2. jooksu startide algus 

21:30 – võistluskeskus suletakse 

 

ASUKOHT: 

Suur-Kloostri 16, Tallinn 

 

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=6a10398c51d775e98fcad05d2949e513 

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=6a10398c51d775e98fcad05d2949e513


 

Ühistranspordiga tulles  

• Tramm nr. 1 ja 2  Balti jaama peatus -  ~450m hoonest 

• Troll, buss või rong - ~350m hoonest 

PARKIMINE: 

• Hoone asub tasulisel alal VANALINN. Soovitame tulla ühistranspordiga. Kooli hoovi parkida 

pole võimalik, selleks on vaja eriluba. 

 

VÕISTLUSKESKUS 

 

Võistluste infolaud asub kohe peaukse juures. Infolauast saab iga võistleja oma rinnanumbrid. 

Rinnanumbreid on 2 – üks kinnitada ette, teine taha. HAAKNÕELAD VÕTKE PALUN KAASA! Infolauas 

kontrollitakse SI pulga number. Riietuda on võimalik klassiruumides. Riietumiseks on eraldi 

klassiruumid meeste ja naiste jaoks I korrusel, parempoolsed naistele ja vasakpoolsed meestele. 

Pesemisvõimalused puuduvad. Kahe jooksu vahelisel ooteajal on kõik esimese jooksu lõpetanud 

võistlejad finiši alas I korrusel. 

 

VÕISTLUSKLASSID: 

M14, M18, M21, M35, M45, M55, M65, N14, N18, N21, N35, N45, N55, N65 ja V (vabaklass). 

Võistleja vanust arvestatakse selle järgi kui vanaks saab võistleja 2020. aastal. 

 

VÕISTLUSKORRALDUS: 

Iga võistleja jookseb 2 jooksu startides vastavalt stardiprotokollile. 1. jooks algab 18:00, 2. jooks algab 

eeldatavalt 19:40. Kahe jooksu summa põhjal jagatakse igas klassis eraldi punkte, mis lähevad 

koondarvestusse. 1. koht - 50 punkti, 2. koht - 45 punkti, 3. koht - 41 punkti, 4. koht - 38 punkti, 5. 

koht - 36 punkti, .. 

 

KAART: 

Kaardi mõõtkava on 1 : 750.  Kaart  ei  ole  orienteeritud  põhjasuunas,  vaid  vastavalt  hoone 

geomeetriale. Kaardil ei ole näidatud põhjasuunda. Kasutusel on sise-O jaoks välja töötatud  

tingmärgid.  Võistlejatel on keelatud takistusi ületada, läbida või alt läbi joosta. Takistuseks loetakse 

kõiksugu objekte võistlusalal - näiteks mööbel ja kilelindist tehtud piirdeid.  Üle  või  läbi  nende  

objektide  on  keelatud punkti  võtta. Tingmärgid on toodud lisainfos. 

Kaart on koostatud 2019.aastal (esmakasutus). 

 

RAJAD: 

Rajad on planeeritud tervele GAGi peamaja territooriumile. Territoorium koosneb kahest erinevast 

hoonest, mis on ühendatud galeriiga. Kasutusel on kõik korrused (sh poolkorrused) ja kelder. 

Majades on palju erinevaid treppe, trepid on tähistatud tähtedega. vt. tingmärkide tabelit. 

 

OSAVÕTUMAKSUD RESERVKOHTADELE: 

MN21, MN35, MN45, MN55  18€ 

http://www.ton.ee/siseo20192020/1etapp/leppemargid.pdf
http://www.ton.ee/siseo20192020/1etapp/leppemargid.pdf


MN14, MN18, MN65 ja V (vaba)  8€ 

 

MÄRKESÜSTEEM: Kõigis  klassides  kasutatakse  ainult  SI-süsteemi (SI-Air ei ole aktiveeritud). SI-
kaarte  on  võimalik  rentida korraldajalt. SI-kaardi rent -1 € 
 
MUUD: 

Võistlejatel  on  keelatud  kasutada igasuguseid  jalanõusid,  millel  on  all  naelad  või  

naastud. Soovitame kasutada tavalisi jooksutosse. Kõik  võistlejad  kasutavad  rinnanumbreid  (sama  

rinnanumbrit  kasutatakse  kõigis jooksudes). Pärast jooksu palume rinnanumbrid tagastada 

korraldajatele. 

Kohati võib koridorides olla hämar. 

Ühesuunalistes kohtades on väljas kohtunikud, kes keelavad vales suunas jooksmist. Tõkete juures 

on samuti kohtunikud, kes keelavad valesti tegutsemist. Palun ärge pahandage nendega! 

 

OK TON 

Peakorraldaja  Triina-Britt Preden  

 

 

 


