
 

 

SISESUUND siseorienteerumise sari 2019/2020 

21.november 2019 

JUHEND  nr. 2 

ERR Telemaja  
Gonsiori 27, Tallinn 
 

ASUKOHASKEEM: 

 

 
 

Parkimine: Kesklinna parkimisala ja tasulised parklad http://kaart.tallinn.ee/Tallinn/  
 
Ühistranspordiga: Gonsiori peatus, bussid nr: 31, 53, 55, 56, 67, 68,  100, 106, 150, 151, 151A, 
153, 155E, 170, 172,  210,  J1 
 

AJAKAVA: 
17:00  Avatakse võistluskeskus 
18:00   Startide algus (üks jooks) 
18:30 Meediakanalite startide algus 
20:00   ekskursioon Telemajas grupp 1 (ekskursioonile eelregistreerimine, 20 osavõtjat) 
21:00   ekskursioon Telemajas grupp 2 (eelregistreerimisega, 20 osavõtjat) 
20:30  Meediakanalite autasustamine 
22:00   suletakse võistluskeskus 

http://kaart.tallinn.ee/Tallinn/
https://transport.tallinn.ee/#bus/31/b-a/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#bus/53/b-a/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#bus/55/b-a/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#bus/56/b-a/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#bus/67/b-a/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#bus/68/b-a/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/regionalbus/100/a-b/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/regionalbus/106/a-b/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/regionalbus/150/a-b/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/regionalbus/151/a-b/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/regionalbus/151a/a-b/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/regionalbus/153/a-b/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/regionalbus/155e/a-b/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/regionalbus/170/a-b/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/regionalbus/172/a-b1/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/commercialbus/210/a-b/11402-1
https://transport.tallinn.ee/#harju/regionalbus/j1/a-b/11402-1


 

 

 

VÕISTLUSKESKUS: 

Hoonesse sissepääs Gonsiori tänava poolt, asukohaskeemil näidatud punase noolega. 
Sissepääs valvuriga. NB! Hoonesse pääsevad ainult võistlusele registreerunud võistlejad ja 
nende kaaslased. Registreerumisel palun lisada märkusena nende inimeste nimed, keda 
soovitakse kaasa võtta. 
Võistluste infolaud asub kohe peaukse juures. Infolauas saab tasuda osaluse eest, 
kontrollida/ asendada SI-pulga numbrit,  rentida SI-pulki ja saada võistluse kohta infot. 
Rinnanumbrid, stardiprotokollid, harjutuskaardid ja juhendid on infolaua kõrval trepil. 
Infolauast saavad need rinnanumbri, kellel on võistluse eest tasumata. Rinnanumbreid on 2 
–üks kinnitada ette, teine taha, kokku on vajalik 8 haaknõela. HAAKNÕELAD VÕTKE PALUN 
KAASA! Rinnanumbrid palun peale finišeerimist tagastada. 
Palun tulge võimalusel varem kohale, arvestage tekkivate ummikutega nii liikluses kui 
infolaua juures. Hoones on avatud kohvik, kus saab istuda ja einestada. 
Naiste- ja meeste riietusruumid paiknevad esimesel korrusel joonisel tähistatud alas 
Riietusruumides puudub pesemisvõimalus. Väärtuslikumad asjad anda vajadusel infolauda, 
valve isiklike asjade üle mujal hoones puudub.  
Start paikneb esimesel korrusel, finiš paikneb nullkorrusel. Võistluse ajal on nullkorrusel 
avatud kohvik. 
 
Lisatud kaardi väljavõte koos olulisema infoga: 
      



 

 

VÕISTLUSKLASSID: MN14, MN18, MN21, MN35, MN45, MN55, MN65, V (vabaklass). 
Võistlusklassi valik vastavalt vanusele 2020. aasta lõpuks. 
 
KAART: Kaardi mõõtkava 1:700 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. Kaardi näidis 
http://www.ton.ee/siseogag2019/ 

OSAVÕTUMAKSUD RESERVKOHTADELE: 
MN21, MM35, MN45, MN55   18 €   
MN14, MN18, MN65, vabaklass    8 € 
 
RAJAD: Suundorienteerumine. Kõikidel radadel üks jooks. Rajad planeeritakse selliselt, et 
võitja läbimise ajaks on kokku 30-40 minutit, optimaalse teekonna pikkus kokku 2-6 km. 
Rajad on planeeritud 0.korrus- 4.korrus. Viies, kuues ja seitsmes korrus ei ole kaardil 
kajastatud. Trepikodades on piiravad tähised, mis takistavad antud alale sisenemise. Kaart 
on kaasajastatud 2019.aastal (esmakasutus 2007). 
 
Võistlusklassidel on erineva pikkusega rajad: 
Vabaklass-    lühike ja väga lihtne     12 KP 
MN14, MN65-    lühike rada   13 KP 
MN18, MN55-    keskmine rada   15 KP 
MN21, MN35, MN45-   pikk rada   20 KP 
 
Kõikidel radadel paikneb üks kontrollpunkt Ringvaate stuudios, kus toimub pisteliselt 
otseülekanne rajale. 
 
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 € 
 

OLULINE INFO! 
 

- Vabaklassi, MN18, MN55, MN21, MN35,MN45 rajad on planeeritud selliselt, et tuleb 
läbida hoonete vahel paiknevat avatud ühendusteed, valgustatud katusealusega 
õuekoridor. Teelõik on lühike, paarkümmend meetrit 
 

- Kõikides klassides läbib rada kitsast väga kalli tehnikaga stuudiot, kus asub kõigil ka 
kontrollpunkt. Kitsaskohtades palun liikuda rahulikult, mitte tõugelda ja trügida 
üksteisest mööda. Liikumiskiirust rahustavad antud lõigul kolm kohtunikku 

 
- Palun arvestage, et tegemist on Televisioonimajaga, kus töötavad samal ajal inimesed 

ja tehakse erinevaid saateid või valmistatakse neid ette. Osades stuudiotes pannakse 
kas üles või võetakse maha järgmise saate dekoratsioone. Palun olge tähelepanelikud 
ja mõistvad! 

http://www.ton.ee/siseogag2019/


 

 

 
- ERR Telemaja on ehitatud mitmes järgus ja kõrged stuudioruumid vahelduvad 

kontoriplokkidega. Gonsiori poolne hoone on ühendatud Faehlmanni poolse 
hooneosaga kaldteede ja treppidega, mille kaudu korrused vahelduvad sujuvalt 
koridoride osas. Lisatud kaardist väljavõte: 

 
a) Kolmas korrus vahetub koridoris treppidega neljanda vastu. Ühenduse tähis I 

 

 
 
b) 2.korruselt saab sujuvalt minna kaldteed pidi kolmandale korrusele. Tähis H 

   

 
 
 
TULEMUSED: Tulemused pannakse TON’i kodulehele välja sama päeva hilisõhtul. 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. 

Kohapeal autasustatakse meediakanaleid ja nende parimaid Rahvusvahelise 
televisioonipäeva puhul. Orienteeruv autasustamise aeg 20:30. 

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

NB! Ruumides paikneb kohati väga kallis tehnika. Palun nendes piirkondades ärge jookske, 
vaid liikuge rahulikult! Samuti arvestage sellega, et hoones liiguvad seal töötavad inimesed ja 
toimub erinev tegevus, mis kohati võib takistada jooksmist. Palun mõistvat suhtumist! 

Juhul kui tunned rajal, et oled väga eksinud, siis küsi abi kohtunikelt. Esikohale võisteldes ei 
ole kõrvalise abi kasutamine lubatud. 

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 
 
EKSKURSIOON HOONES: Peale võistlust on võimalik osaleda hoonet tutvustaval 
ekskursioonil (eelregistreerumisega midnurm@gmail.com). Ekskursioon viiakse läbi kahes 
grupis. Osalemise eelduseks on kehtiv registreering. Ekskursiooni viib läbi Tiit Kimmel (ERR 
muuseumi juhataja) 
 
Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: Maari Idnurm midnurm@gmail.com  
 
JÄRGMINE OSAVÕISTLUS: Siseorienteerumise sarja Sisesuund kolmas osavõistlus toimub 
05.01.2020 Eesti Kunstiakadeemias. Korraldaja LSF PT, kaart ja rada Sergei Rjabõškin.  
 

KORRALDAJA: TON, SK MERCURY 

 

TOETAJAD/ KOOS TÖÖPARTNERID:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.ton.ee/
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