
 

 

 

TON pühad orienteerudes 2022/2023 

 Pühade ajal avatud TON orienteerumise püsirada. Osalustasuga toetad 

noori orienteerujaid  

 Raja võib läbida nii üksi kui mitmekesi, jõukohane igale eale. Võib läbida 

mitu korda. Rajal on üks üllatuspunkt, kus premeeritakse parimaid. Eriti 

sobilik lastele või rõõmsameelsetele orienteerujatele 

 Rada on võimalik läbida MOBO (http://mobo.osport.ee/) rakendust 

kasutades ja kaarti välja trükkima ei pea. Mõned kaardid saadaval ka 

stardis alates 28.12.2023 

 Osalejate vahel, kes läbivad vähemalt viis erinevat MOBO punkti, 

loositakse auhindu 

 

Toimumisaeg 

Rada on avatud 22.12.2022 kell 06:00 kuni 26.01.2023 kell 23:59 

 

Asukoht 

Stardi ja finiši tähised paiknevad Keila-Joa metsaparkla kõrval. 

Koordinaadid 59.406386, 24.289526 

 

Osalustasu 

Tegemist on heategevusüritusega, mille käigus kogutakse raha noorte 

orienteerujate toetuseks (https://www.ton.ee/ ). Osalustasu on vabatahtlik 

5-10 EUR kanda OK TON arveldusarvele EE802200001120061342 

Swedbankis. Selgitusse märkida ”Treening”  Tasuda saab ka stebby kaudu 

 

Orienteerumise formaat 

 Avatud on kolm erinevas raskusastmes rada 

- reljeefikaart 5,3km 17KP 

- tavaline suundorienteerumine 5,3km 17KP 

- valikorienteerumine 16kP 

 Raja läbimine algab stardis ning lõpeb finišis. 

 Kontrollpunkte on maastikul 16 tk, kõikides punktides on orienteerumise 

ja MOBO koodiga tähis. Tähistel on helkur. Üllatuspunkti on kõige 

kaunim pimedal ajal 

 Paremusjärjestust ei määrata, aga teistega saab mõõtu 

võtta suundorienteerumise rajal ja teekondi võrrelda 

Liveloxis. Salvesta ja vaata https://www.livelox.com 

           

https://www.livelox.com/


 

 

Rajameistri info 

Valdavalt männimets, läbitavus väga heast kuni heani. Rajal võib kohata: 

mände, erineva kaldenurgaga nõlvu, orienteerumisvigu, lund, jõulupuud, 

hea õnne korral ka päkapikke ning nuusutada saab mõnusat mereõhku ja 

kuulata rahustavat merekohinat. Kes tunneb end keskmiselt parema 

orienteerujana, saab end proovile panna reljeefikaardil...igaksjuhuks varuge 

sel puhul aega  

Kohustuslik osalemine kõikidel Harjumaa orienteerujatel ning rangelt 

soovituslik neile, kes veel ei tunne end orienteerujana. 

Kaart 

 Mõõtkava 1:10 000, samakõrgusjoonte vahe 5,0 m. 

 Keila-Joa (SK100 2019008)  

 A4 suuruses kaardid väljatrükiks pdf-failina 

https://drive.google.com/drive/folders/1jtwMIVi0uv1BR1utI1DhYPbPeDo

etwe3?usp=sharing  

 Kaardi väljatrükki võib küsida midnurm@gmail.com 

 

Parkimine 

 Teede hooldustööde kaart- 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IPBFDbOcozswxjTnrpFkq

uefEr5ra7ok&ll=59.400430391811476%2C24.301029280182526&z=15&fbcli

d=IwAR359cSQuIxU5QLX7mJNosnyl50EHjuyDmDmF_7lKzsuG9r-IFVF80l5iR0  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jtwMIVi0uv1BR1utI1DhYPbPeDoetwe3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jtwMIVi0uv1BR1utI1DhYPbPeDoetwe3?usp=sharing
mailto:midnurm@gmail.com
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IPBFDbOcozswxjTnrpFkquefEr5ra7ok&ll=59.400430391811476%2C24.301029280182526&z=15&fbclid=IwAR359cSQuIxU5QLX7mJNosnyl50EHjuyDmDmF_7lKzsuG9r-IFVF80l5iR0
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IPBFDbOcozswxjTnrpFkquefEr5ra7ok&ll=59.400430391811476%2C24.301029280182526&z=15&fbclid=IwAR359cSQuIxU5QLX7mJNosnyl50EHjuyDmDmF_7lKzsuG9r-IFVF80l5iR0
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IPBFDbOcozswxjTnrpFkquefEr5ra7ok&ll=59.400430391811476%2C24.301029280182526&z=15&fbclid=IwAR359cSQuIxU5QLX7mJNosnyl50EHjuyDmDmF_7lKzsuG9r-IFVF80l5iR0


 

 

Tulemused ja märkesüsteem 

 MOBO rakendusest näeb ka kaarti. Stardikohas tee märge tähisest “ST” 

ja pärast raja läbimist tähisest “FIN”. 

 Kui kontrollpunkt on varastatud või üllatuspunkt lõhutud, siis palun 

teavita midnurm@gmail.com või helista 53480200 (Maari) 

 

Reeglid ja tingimused 

 Osalejad vastutavad oma tervisliku seisundi ja raja läbimisel võimalike 

õnnetusjuhtumite eest ise. 

 Raja läbimisel tuleb arvestada Eesti Vabariigi poolt kehtestatud 

piiranguid. Piirangud võivad aja jooksul muutuda. 

 Startida saab endale sobival ajahetkel juhendis märgitud 

ajavahemikul. 

 Rada läbitakse jalgsi.  

 Rada võib läbida nii üksi kui ka mitmekesi koos. 

 Liiklusseaduse järgimine on iga osaleja enda vastutada. 

 Pimedal ajal on soovitatav kasutada kaardi lugemiseks ja liikumiseks 

pealampi. 

Loosiauhinnad 

 Loosiauhinnad neile, kes on rajal läbinud määruste kohaselt vähemalt 

viis erinevat kontrollpunkti lisaks stardile ja finišile ning registreerinud raja 

läbimise MOBO rakendusega  

 Auhinnad loositakse 31.detsembril 2022 ja 27.jaanuaril 2023 

 

Lisainfo ja kontakt 

 https://www.facebook.com/events/481390340749866?ref=newsfeed  

 Kõik juhendis mittereguleeritud küsimused lahendab peakorraldaja 

Maari Idnurm, kontakt:  midnurm@gmail.com  

 

Sponsorid, toetajad ja koostööpartnerid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Maari Idnurm 
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FOTOD MAASTIKULT (21.12.2022) 

 

  
Lahti lükatud tee kuni Keila-Joa 

puhastusjaamani 

Üllatuspunkt  

  
Lumeolud maastikul 21.12.2022 Lumeolud maastikul 21.12.2022 

 


