
JUHEND VERSIOON 02 

SISESUUND 2021 
28.JUULI RUMMU  

  

Aeg ja koht  28.juuli 2021 kell 16-21 

Haapsalu mnt.11, Rummu, Harju mk, Eesti 

 

Kaart   Esmakaardistus. Kaart Mait Tõnisson/ Maari 

Idnurm suvi 2021. Suletud territoorium. Tegemist on endise 

vanglaga, mis praeguseks on eraomandis, kasutuses 

külastuskeskusena https://rummu.ee/  . Orienteerumine toimub 

erinevate hoonete vahel ja sees. Avatud on ka ruumid kuhu 

tavakülastaja ei pääse. Hooned on seisnud kasutuseta, mistõttu 

kohati väga halvas seisukorras. Esineb ehitusprahti, klaasikilde ja 

okastraati. Tuleb olla ettevaatlik, suuremad ohukohad on piiratud või 

tähistatud. Kunagise vangla kohta leiab infot 

https://et.wikipedia.org/wiki/Murru_vangla  

 

  

VÕISTLUS-

KLASSID 

MN21, MN35, MN45- pikk 

rada 

 

MN18, MN55-keskmine 

rada 

 

MN14, MN65-  

lühike rada 

 

Vabaklass-  

lühike ja väga lihtne  

 

REGIST-

REERIMINE 

Osport.ee 

Stebby.eu 

 

Eelregistreerimine kahele 

võistlusele korraga kuni 

19.juuli 2021 

10EUR/ 5EUR üks võistlus 

Tavaregistreerimine 

12EUR/ 6EUR 

Viimase hetke võimalus 

18EUR/ 9EUR 

 

 

 

Ekskursioon / audiogiid 

eelregistreerimisel  

3,5 EUR 

(piiratud osalejate arv) 

 

https://rummu.ee/
https://et.wikipedia.org/wiki/Murru_vangla


 
 

1
 

Võistluskeskuse info 

Ühistransport bussid nr.107, 136, 146, 148 ja 149 (peatus Rummu) 

Autode parkimine Rummu vangla territooriumil. Sissesõit Haapsalu maanteelt peavärava kaudu 

territooriumile, pöörata vasakule majade vahele, vt. lisatud asukohaskeem 

Võistluskeskuses paikneb varjualune, infotelk ja tualetid. Väärtuslikumad asjad anda vajadusel 

infolauda, valve isiklike asjade üle suletud territooriumil puudub.  

Võistluskeskuses on desinfitseerimisvahendid. Hoiame üksteisega mõistlikku vahet, vajadusel kanna 

maski. Ära tule haigena! Registreerimisel saad valida endale ja kaaslastele sobiva stardiaja, tulge 

koos sõprade või perega 

 

 
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=15aeb4a928922afc76710af315f70548  

 

Võistlusklassid  MN21, MN35, MN45-  pikk rada 

ˇ    MN18, MN55-   keskmine rada 

MN14, MN65-   lühike rada 

Vabaklass-   lühike ja väga lihtne 

Autasustamine  Loosiauhinnad. Sarja lõpus koondarvestuse põhjal auhinnad iga 

võistlusklassi parimatele. 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, .. 

Vabaklassi ei autasustata 

 

Stardimaks   

MN21, MM35, MN45, MN55   9,96 €  (eelregistreerimisel kahele võistlusele kuni 19.juuli 2021) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass   4,98 € (eelregistreerimisel kahele võistlusele kuni 19.juuli 2021) 

 

MN21, MM35, MN45, MN55   12 €  (20.juuli – 26.juuli 2021) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass    6 €  (20.juuli – 26.juuli 2021) 

 

MN21, MM35, MN45, MN55   18 €  (peale 26.juulit 2021 vabade kohtade olemasolul) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass    9 €  (peale 26.juulit 2021 vabade kohtade olemasolul) 

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=15aeb4a928922afc76710af315f70548
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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 €.  

 

REGISTREERUMINE: Registreerumine toimub läbi keskkonna https://osport.ee/, 

stebby.eu  ja e-kirjaga triina.preden@gmail.com. Registreerumisel valida stardiks sobiv kellaaeg 

 

RAJAD: Suundorienteerumine. Kõikidel radadel üks jooks. Hooned on suuremas osas 

kasutuseta, mistõttu esineb valgustuseta alasid. Pealambi või taskulambi kasutamine võib olla 

kohati hädavajalik. Rajad on planeeritud erinevate hoonete vahel Võib kasutada jalanõusid, mis on 

mõeldud tänaval/metsas jooksmiseks kuid ilma naelteta. 

Keelatud on hoonetesse siseneda või väljuda avatud akendest  

 

OHUKOHAD: Võistlusel osalemine on omal vastutusel. Võistlejal on oht kokku puutuda 

klaasikildude, okastraadi, naelte, teravike, prügi, metalldetailide ja muu sellisega. 

Liiklust teedel ei suleta ja ei reguleerita võistluse ajal. Võistlejal on oht kokku põrgata teel liikuva 

sõidukiga. Võistleja on kohustatud ise hindama riske ja ohte ning oma võimeid nende ohtudega 

toime tulla võistlusraja läbimisel. 

Osalema tule ainult juhul, kui sa oled täiesti terve ja ei ole kokku puutunud COVID-19 

viirusekandjaga. 

Registreerimisega kinnitab võistleja, et on ohtudest teadlik. Korraldaja ei vastuta osavõtjale 

tekkinud tervisekahjustuse eest. 

 

MUU Õhtul peale kella kaheksat on võimalik osaleda vangla tuuril audiogiidiga. Vajalik eelnev 

registreerumine. Osalejate arv kuni 15. Ühte audiogiidi seadet kasutab kaks inimest, teenuse 

maksumus 3,5 EUR  

Kõik võistlejad kasutavad rinnanumbreid, haaknõelad endal kaasa võtta 

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 fotograafi 

Võistluse kohta avaldatakse info veebilehel www.ton.ee ja facebooki üritus Sisesuund 

 

KORRALDAJA  OK TON  

Maari Idnurm midnurm@gmail.com 

    Triina-Britt Preden triina.preden@gmail.com 

 

TOETAJAD / 

KOOSTÖÖPARTNERID 
 

 

 

 

https://osport.ee/
mailto:triina.preden@gmail.com
http://www.ton.ee/
mailto:midnurm@gmail.com
mailto:triina.preden@gmail.com
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LISAINFO HOONETE KOHTA 

 

1. SISSEPÄÄS/ AUTOVÄRAVAD 

Läbi selle varjualuse sõitsid veoautod vangla 

territooriumile sisse ja välja. Kõik autod suleti väravate 

vahele ja otsiti läbi. Olid olemas ka eraldi seadmed, mis 

registreerisid väiksemagi liikumise. Siiski suutsid vangid 

välja mõelda erinevaid meetodeid kuidas autodesse 

ehitatud peidikute abil saaks vabadusse põgeneda. 

Põgeneti näiteks nii pooltühjas fekaalpaagis kui kinni 

keevitatud raudkastis. 

Ööseks tõsteti põrandast üles suured raudvardad, et 

keegi salamahti läbi sõita ei saaks 

 

2. KOHTUMISTE „ARMASTUSE“ MAJA 

Sissepääsuvärava kõrval paikneb kohtumiste maja. 

Esimesel korrusel lühiajalised- ja teisel korrusel 

pikaajalised kohtumised. Hellitusnimi hoonele on 

"armastuse maja". 

Kohtumiste boksides olid pealtkuulamisseaded ja 

valvurid said pisteliselt kontrollida, mida omavahel 

räägiti.  
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3. KARTSER ja ELUOSAKOND 

 Kartseri hoones on üksikkambrid. Esimesel korrusel 

on imepisikesed paari ruutmeetri suurused kongid. 

Siia eraldati karistuseks vangid 3-15 päevaks 

rahunema. Jalutusala väravaid avati teiselt korruselt 

kangi keerates (vt. foto). Teisel korrusel paiknes lisaks 

tavaline elutsoon ja samuti oli antud hoones 

kirjandusklass. Vanglas tegutses kirjandusklubi Kulg. 

 

4. MED.PUNKT,  KOOLITUSKESKUS ja JULGEOLEK 

 Meditsiinikeskus on üks vanemaid maju kompleksis. 

Haiglaravile taheti saada nii seetõttu, et saada 

puhkust karmist vanglaelust kui nautida haiglaõdede 

hoolitsust. Selleks mõeldi välja erinevaid meetodeid 

enda näiliseks vigastamiseks 

 

5. KARANTIIN 

Kõik uued vangid pidid jääma vähemalt nädalaks 

karantiini. Selles hoones hindasid julgeolekutöötajad 

vangi vaimset ja füüsilist seisukorda ennem 

määramist eluosakonda. 

 

6. POOD ja SÖÖKLA 

Poodi saamine oli pidupäev! Iga päev ei saanud poes 

käia, selleks oli igale osakonnale määratud oma aeg. 

Poes müüdi näiteks saia, mida muidu toidukõrvale ei 

pakutud.  
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7. VÕIMLA 

Vanglas tegevust jagus. Peale tööd sai harrastada 

erinevaid spordialasid. Orienteerumist kahjuks mitte, 

küll aga korvpalli ja oli olemas ka väike enda 

meisterdatud seadmetega jõusaal. Vahepeal tegutses 

ka poksiring, aga kui vangid hakkasid valvuritest 

tugevamaks saama, siis lõpetati ära. 

Võimlasse koguneti ka siis kui oli vaja teha eluruumides 

läbiotsimisi vms häirete korral. 

 

8. -13. ELUOSAKOND 

 

Murru vangla oli koloonia tüüpi kinnine meestevangla. 

Eluosakonnad olid ühiselamu tüüpi, kus elati mitmekesi 

tubades. Tubade uksed ei käinud lukus. Kui mujal 

karistati üksindusega, siis nõukogude aegsetes 

vanglates olid karistuseks teised inimesed. 

 

 

14. TÖÖKOJAD 

 

Algul rajati vangla perspektiivse paekivitööstusena, kus 

oli võimalik päevas tööle rakendada kuni 400 

süüdimõistetu. Kivitööstus ammendus 1970. aastatel, 

mil tööhõive kompenseeriti metalli- ja puidutööstusega. 

Vanglas tegutsesid mitme tehase filiaalid. Täideti ka 

sõjatööstuse tellimusi. Kinnipeetavad töötasid kolmes 

vahetuses. 

Antud töökojas, nendes suurtes tünnides, valmis 

hapukurk ja hapukapsas.  

 

 
 

 

   

   

 


