Sport x Teadus
Võistluse eesmärk
Kontrollaja jooksul koguda maksimaalne punktisumma maastikul paiknevate kontrollpunktide
läbimisega. Kontrollpunkti väärtus sõltub punkti keerukusest või kaugusest ja on vahemikus
2-7 punkti. Kontrollpunkti väärtus vastab tunnusnumbri kümnelisele kohale. Kõigil võistlejatel
on kohustuslik läbida rajal viis eripunkti, milles on võimalik tiimil teeninda ülesande
lahendamisega lisapunkte. Ülesande õigesti lahendanud tiimid teenivad lisapunkte.
Kontrollpunktide läbimise järjekord ja arv on kõigile võistlejatel vabalt valitav.

Aeg ja koht
Võistluskeskus, start ja finiš paikneb Tallinna Tehnikaülikooli tudengimaja sisehoovis,
Ehitajate tee 5. Startida on võimalik kolmes stardigrupis: 17:00 (TalTech üliõpilased ja
töötajad), 18:00 ja 19:00. Igas stardigrupis saab startida kuni 25 tiimi

Programm
16:00
16:30
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50

Avatakse võistluskeskus
Avatakse stardiala
Saavad esimese stardigrupi tiimid kaardid kätte
Ühisstart esimese stardigrupi tiimidele
Saavad teise stardigrupi tiimid kaardid kätte
Ühisstart teise stardigrupi tiimidele
Saavad kolmanda stardigrupi tiimid kaardid kätte

19:00 Ühisstart kolmanda stardigrupi tiimidele
19:00 Teadusteatri algus Tudengimajas*
19:30 Parimate autasustamine
Õhtu jätkub TON orienteerumisklubi Sisesuund võistlussarja autasustamisega.
*Tulenevalt Tallinna Tehnikaülikoolis kehtestatud reeglitele ei ole ülikoolist väljaspoolt tulnud isikutel
luba ürituse toimumis ajal sisendada hoonesse. Nakkusleviku vähenemisel võib olukord muutuda.

Reeglid
1)
2)
3)
4)

Igal tiimil on võimalikult paljude punktide läbimiseks 1,5 tundi.
Kontrollpunkte tuleb läbida terve tiimiga koos.
Kõigil tiimidel on võimalik 10 min enne starti planeerida oma teekonda.
Tiimidel on kohustuslik läbida maastikul kõik eripunktid ja proovida lahendada
kontrollpunktis olev ülesanne. Ülesande lahendamine annab lisapunkte
5) Igal võistkonnal on üks SI-pulk

Stardikorraldus
1) Enne stardi alasse sisenemist nullida ja kontrollida SI-pulk. Stardiala värava juures
toimub startivate tiimide rinnanumbrite ja SI-numbri kontroll.
2) 10 min enne starti jagavad korraldajad kõigile võistlejatele kaardid ning võistlejad
saavad alustada oma teekonna planeerimist.
3) Täistunnil antakse ühisstart

Kaart
Orienteerumiskaart on trükitud veekindlale materjalile. Kaardi mõõtkava on 1:4000. Kaart
antakse igale osalejale. Eraldi planeerimiskaarti pole.

Maastik
Tehnikaülikooli linnak rohke teede- ja radade võrgustikuga. Rada on planeeritud osaliselt
majade vahele. Metsa läbitavus väga hea.

Ohu- ja keelualad
Oliivrohelisega märgitud asustatud alade ületamine on keelatud. Maastikul toimub liiklus
tavapäraselt, olge teed ületades ettevaatlikud!

Tiimide suurus
2 - 4 liiget

Osavõtutasu
25- le esimesele Tallinna Tehnikaülikooli õpilastest ja/või töötajatest koosnevale tiimile on
üritusel osalemine tasuta.
Väljastpoolt ülikooli osalevatele tiimidele on stardimaks tiimiliikme kohta.
Täiskasvanud (sündinud 1962-2003) - 5€
Seeniorid (sündinud 1962 ja varem) - 3€
Noored (sündinud 2004 ja hiljem) - 1€
1942 ja varem sündinud - Tasuta
Kohapeal registreerimine vabadele kohtadele topelttasu eest.
Osalustasu mitte tasunud tiim starida ei saa.

Registreerimine
TalTech´i üliõpilastest ja/või töötajatest koosnevad tiimid saavad registreerida järgmisel
lingil:
Väljastpoolt ülikooli tulnud tiimid palume registreerida ospordi: https://osport.ee/
Registreerimine on avatud kuni 28. märts kell 23:59

Autasustamine
Ürituse raames autasustatakse kõige rohkem punkte kogunud tiimi ning kõige nutikamat tiimi
ülesannete lahendamises.

Lisainfo
Isiklike asju on võimalik jätta võistluskeskusesse.
Ürituse ajal pildistatakse ja filmitakse sooritusi, mida võidakse hiljem avaldada. Kui keegi ei
soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima jäädvustajat.
Osavõtjad vastutavad enda tervisliku seisundi ise. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende
tagajärgede eest vastutab ainult osaleja ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem
või saatja.

Kontakt
Orienteerumisklubi TON
Triina-Britt Preden
triina.preden@gmail.com
Taltech Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu
Birgit Russka
birgit.russka@insuk.ee

