
 
 
TON SISEORIENTEERUMINE  
26.01.2019 
GAG KOTZEBUE MAJA 
Vana-Kalamaja 9 , Tallinn 
 
AJAKAVA: 
11:00  Avatakse võistluskeskus 
11:45 Kõik võistlejad peavad olema stardialas  
12:00 1. Kvalifikatsioonijooksu algus 
13:15 2. kvalifikatsioonijooksu algus (jooksvalt täpsustatakse) 
14:30 Finaaljooks (jooksvalt täpsustatakse) 
15:30 Autasustamine 
 
ASUKOHT:  
GAG Kotzebue maja – Vana Kalamaja 9, Tallinn 
59°26'35.5"N 24°44'13.4"E 

 
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=f41fd54ca7bb8886ab7d23d52ca7c18e  
 
Ühistranspordiga tulles 

 Tramm nr.1 ja 2  Balti jaama peatus- ca 300m hoonest 
 Trolli, bussi või rongiga Balti jaam- ca 350-400m hoonest 



PARKIMINE: 
Hoone asub tasulise parkimisala piiril. NB! Hoone ees tasuline parkimine 
https://www.parkimine.ee/Parkimisinfo/tallinn 
 
VÕISTLUSKESKUS: 
Hoone on ümbritsetud aiaga. Juhul kui värav on lukus, siis helistada kella. Hoonesse pääseb 
peatrepist vasakule jäävat kaldteed pidi alla liikudes. Valvurilaua juures on infolaud. Kõik võistlejad 
läbivad infolaua, kus kontrollivad SI-pulga numbri ja saavad rinnanumbri. NB! Haaknõelad 
rinnanumbri kinnitamiseks palume võistlejatel kaasa võtta.  
Naiste- ja meeste riietusruumid paiknevad sissepääsuga samal tasapinnal. Üleriided ja asjad saab 
jätta ka soojendusala kõrval paiknevasse garderoobi. Riietusruumides on pesemisvõimalus. 
Väärtuslikumad asjad anda vajadusel infolauda, valve isiklike asjade üle mujal hoones puudub.  
Lisatud kaardi väljavõte koos olulisema infoga 
 

 
 
VÕISTLUSKLASSID: 
1. ja 2. jooks:   M14, M18, M21, M35, M45, M55, M65, N14, N18, N21, N40, N55, N65 
3. jooksus:   mehed ja naised 
Võistleja vanust arvestatakse selle järgi kui vanaks saab võistleja 2019. aastal. 
 
VÕISTLUSKORRALDUS: 
Võistlus koosneb kolmest jooksust. 
1. ja 2.jooks: Stardiprotokolli põhjal eraldistardist intervalliga 30 sekundit.  
3. jooksus on kaks rada: meeste- ja naiste rada 
Kahe esimese jooksu summas pääseb 12 paremat meest ja 12 paremat naist kolmandasse jooksu. 
Kahe jooksu 6 paremat võistlejat jooksevad omavahel ning 6 järgmist omavahel. Jooks toimub 
ühisstardist hajutusega rajale. 



Klasside MN21 paremusjärjestuse 12 esikohta määratakse kolmandas jooksus, MN21 klasside 
tagumised kohad ja teiste klasside kõik kohad kahe esimese jooksu põhjal.  
Kui 3. jooksu pääseb võistleja, kes ei ole ennast registreerinud MN21 klassidesse, siis ta saab koha ka  
põhiklassis.  Oma  vanuseklassi  koht  ei  muutu  lähtuvalt  3. jooksu tulemustest. 
Juhul, kui kahel võistlejal on kahe esimese jooksu summas sama aeg, siis saab parema koha see 
võistleja, kes oli parem 2. jooksus. 
Soojendus ainult vastavalt tähistatud alal hiljemalt 15 minutit enne startide algust  
 
KAART: 
Suuremõõtkavaline  (1:500).  Erinevad  tasandid  (korrused)  on  joonistatud üksteise  kohale.  Kaart  
ei  ole  orienteeritud  põhjasuunas,  vaid  vastavalt  hoone geomeetriale. Kaardil ei ole näidatud 
põhjasuunda. Kasutusel on sise-O jaoks välja töötatud  tingmärgid.  Finaaljooksudes on  kasutusel  
mitu kaarti.   
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 ja kaardil 
Kaart on koostatud 2019.aastal (esmakasutus) 
 
RAJAD: 
Suundorienteerumine. Kvalifikatsioonide rajad on ligikaudse võitja ajaga 8-10 minutit, punktide arv 
rajal kuni 20.  
Kohtunikel on õigus rajalt ära kutsuda võistlejad, kes jäävad segama järgmise jooksu startide algust. 
3.jooksus kasutatakse hajutust - ringid läbitakse erinevas järjekorras, kuid kõik kontrollpunktid 
läbitakse samas suunas. Võitja aeg 20-25 minutit, punktide arv kuni 45. 
Kontrollaeg kõikidel jooksudel 45 minutit. 
 
AUHINNAD: 
Autasustatakse  iga  klassi kolme  paremat 
 
REGISTREERUMINE: 
Registreerumine toimub läbi IVK keskkonna (https://osport.ee/) kuni 22.01.2019. Hiljem vabade 
kohtade olemasolul on võimalik registreeruda reservkohtadele.  
 
OSAVÕTUMAKSUD: 
MN21, M35, N40, M45, MN55 –10 €  
MN14, MN18, MN65 –5 €  
 
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 €.  
 
MUUD: 
Võistlejatel  on  keelatud  kasutada igasuguseid  jalanõusid,  millel  on  all  naelad  või naastud. 
Soovitame kasutada tavalisi jooksutosse. NB! Osaleda ei tohi jalanõudega, mis jätavad põrandale 
tumedat värvi triipe 



Kõik  võistlejad  kasutavad  rinnanumbreid  (sama  rinnanumbrit  kasutatakse  kõigis jooksudes). 
Kaardi serval olevas legendis on näidatud ainult punktinumbrid. Lisalegendilehti ei ole. 
 
OHUKOHAD: 
Piirded ja osad seinad on klaasist. Tuleb olla tähelepanelik ja ettevaatlik. Võistlemine omal vastutusel. 
Ronimissein on 1. ja 2. jooksul ühesuunaline, avatud järgmisele korrusele minekuks. Finaaljooksudel 
võib ronimisseina kasutada nii üles kui alla minekuks. Laskumisel olla ettevaatlik.  
Kontrollpunkte on hoones palju ja paiknevad lähestikku. Kontrolli enne punkti võtmist selle numbrit. 
 
KORRALDAJA: 
 
OK TON 
Peakorraldaja Triina-Britt Preden triina.preden@gmail.com 
Peakohtunik Triina-Britt Preden 
Kaart ja rada Maari Idnurm ja Siiri Vallner 
Kommentaator Mait Tõnisson 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 



NB! Näiteid leppemärkide kasutamisest 
 

 

 
Ronimissein suunaga ülemisele korrusele 

 

 
 

Ronimissein suunaga alumisele korrusele 
 

 

 

 
 
 

Oluline mööbel (ei tohi ületada) 
 

 
 
 
 

 
 


