
 

 

SISESUUND siseorienteerumise sari 2019/2020 

06.veebruar 2020 

Lasnamäe Vene Gümnaasium   Koorti 23, Tallinn 
 

ASUKOHASKEEM: 

 
Punase noolega tähistatud sissepääs hoonesse  

 

Parkimine: Hoone ees oleval parkimisplatsil ja avalikel tänavatel   

 
Ühistranspordiga: Bussid nr. 13,49,53,56,67,68 peatus Laagna ja bussid nr. 19,44,51,65 

peatus Loitsu 

 

AJAKAVA: 
17:00  Avatakse võistluskeskus 
18:00   Startide algus (üks jooks) 
22:00   suletakse võistluskeskus 
 

Kaart :  Rjabõshkin Sergei 

Rajameister: Safonov Vjatšeslav  

 

 

 



 

 

VÕISTLUSKESKUS: 

Hoonesse pääseb ainult peauksest. Infolauas saab tasuda osaluse eest, kontrollida/ 
asendada SI-pulga numbrit,  rentida SI-pulki ja saada võistluse kohta infot. Infolauast saavad 
need rinnanumbri, kellel on võistluse eest tasumata. 
 
Võistluskeskuse ja soojendusala kaart:  
 

 
 
KAART:  

Kasutuses on 2016.aastal valminud kaart, mida on uuendatud 2020.aastal. Erinevad tasandid 
(korrused) on joonistatud üksteise kohale. Kaart ei ole orienteeritud põhjasuunas, vaid 
vastavalt hoone geomeetriale. Kasutusel on siseorienteerumise jaoks välja töötatud 
leppemärgid. Võib esineda spetsiaalselt kujundatud takistusi, osad koridorid või trepid 
võivad olla muudetud ühesuunalisteks. Võistlejatel on keelatud takistusi ületada, läbida või 
alt läbi joosta. Pikematel radadel on kaardivahetus ehk kaart on kahepoolne 

 
Varasem 2016.aasta kaart: 
 

      



 

 

 
Kaart on uuendatud 2020 ja uuel kaardil 0,5 korrus ja 1,5 korrus puuduvad, need on 
kujutatud 0. ja 1. korruste osadena. Ehk 1.korrusel on erinevad tasandid, mis on omavahel 
treppidega ühendatud. Need trepid on kaardil valge värviga. 
 
Kaardil kasutatud leppemärgid: 
 

     sein, suletud ruum 

    avatud ruum 

    trepp korruselt kõrgemale (ülesse) 

    trepp alla (nool näitab trepi tõususuunda) 

    keeluala 

               trepitähis (iga trepp on erikorrustel tähistatud sama tähega) 

    ainult noole suunas läbitav lõik 

    takistus (lint) keelatud ületada 

    takistus (lint), keelatud ületada 

 

 
VÕISTLUSKLASSID: MN14, MN18, MN21, MN35, MN45, MN55, MN65, V (vabaklass). 
Võistlusklassi valik vastavalt vanusele 2020. aasta lõpuks. 
 
Võitja ajad igas klassis ca 30 minutit 
Vabaklass  17KP  
MN14, MN65 19KP  
MN18, MN55 21KP (kahepoolne kaart) 
MN21, MN35, MN45 22KP (kahepoolne kaart) 
 
OSAVÕTUMAKSUD:               alates 04.02 
MN21, MM35, MN45, MN55    18 €   
MN14, MN18, MN65, vabaklass         8 €   
 



 

 

NB!!!! Registreerimine  https://www.osport.ee/ või sportid.ee keskkonnas. Alates 04.02 
rakendub kallim osavõtutasu vastavalt 18 ja 8 eurot. Peale 04.02 on võimalik registreeruda 
hinnaga 18 ja 8 eurot seni, kuni reservkohti jagub. 
Registreeruda saab ka e-kirjaga triina.preden@gmail.com. Sellisel juhul tasuda ülekandega 
Orienteerumisklubi TON arveldusarvele EE802200001120061342  
 
STARDIKORRALDUS: Stardid stardiprotokolli alusel, välja arvatud vabaklassis. Vabaklassis 
stardib vabal valitud ajal ajavahemikus 18:00-19:30. Stardiprotokollid on avaldatud 
www.ton.ee , kohapeal infostendil ja ekraanidel. Eelstart on 2 minutit, st. stardialasse tuleb 
siseneda ja SI-pulk nullida 2 minutit enne stardiprotokollis näidatud aega.  
 
MÄRKESÜSTEEM: Kõigis  klassides  kasutatakse  ainult  SI-süsteemi (SI-Air ei ole aktiveeritud)  
SI-kaarte  on  võimalik  rentida korraldajalt. Rentimise soovist teatada registreerimisel. SI-
kaardi rent -1 €. NB! Igal võistlejal peab olema eraldi SI-kaart. Ühe ja sama SI-kaardiga 
joostes tühistuvad automaatselt esimese jooksja tulemused. Tulemuste taastamist 
korraldaja ei taga 
 
TULEMUSED: Tulemused pannakse TON’i kodulehele välja sama päeva hilisõhtul. Jooksvalt 
tulemused ekraanidel ja otse.osport.ee. Kõigis osalusklassides (va vabaklass) peetakse 
koondarvestust. Koondarvestuse punkte saavad iga osalusklassi 22 parimat järgmiselt: 1. 
koht - 50 punkti, 2. koht - 45 punkti, 3. koht - 41 punkti, 4. koht - 38 punkti, 5. koht - 36 
punkti, .. 

AUTASUSTAMINE: Autasustatakse iga klassi kolme paremat koondarvestuse põhjal, arvesse 
läheb viie etapi paremad tulemused. Autasustamine toimub viimasel osavõistlusel peale 
tulemuste selgumist. 

OHUKOHAD: Võistlusel osalemine on omal vastutusel. Tähelepanelik tuleb olla treppidel, 
osade ruumide seinad ja piirded võivad olla klaasist. Koridorides võib olla hämar. 

MUUD: Võistlejatel on keelatud kasutada igasuguseid jalanõusid, millel on all naelad või 
naastud. NB! Osaleda ei tohi jalanõudega, mis jätavad põrandale tumedat värvi triipe. Kõik 
võistlejad kasutavad rinnanumbreid.  
Algajatele kohapeal juhendamine. 
Võistluse ajal pildistatakse ja filmitakse osalejate sooritusi koos jäädvustatu hilisema 
avaldamisega. Kui keegi ei soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima 
jäädvustajat. 
Võistluse kohta avaldatakse info veebilehel www.ton.ee ja facebooki üritus Sisesuund 
 
JÄRGMINE OSAVÕISTLUS: Siseorienteerumise sarja Sisesuund kuues osavõistlus toimub 
05.03.2020 Sisekaitseakadeemias. Korraldaja SK 100. Peale võistlust toimub koondarvestuse 
põhjal autasustamine. 
 
KORRALDAJAD:  
OK TON peakorraldaja Maari Idnurm midnurm@gmail.com  

Triina-Britt Preden triina.preden@gmail.com  
SK SRD   Ella Shved ella@srd.ee  
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TOETAJAD/ KOOSTÖÖPARTNERID:      


