
 

 

SISESUUND siseorienteerumise sari 2019/2020 

5.jaanuar 2020 

JUHEND  nr. 1 

Eesti Kunstiakadeemia 
Põhja puiestee 7, Tallinn 
 

ASUKOHASKEEM: 

 

 
Parkimine: Kesklinna parkimisala ja tasulised parklad http://kaart.tallinn.ee/Tallinn/  

Ühistranspordiga: Balti jaama (tramm 1 ja 2) või Põhja puiestee peatus (tramm 1 ja 2, buss 

3), rongiga peatus Tallinn. 
 

AJAKAVA: 

10:00  Avatakse võistluskeskus 

11:00   Startide algus (üks jooks, kaardivahetusega) 

14:00   loeng EKA projekteerimisest, arhitekt Koit Ojaliiv 

14:30   ekskursioon Koit Ojaliiv juhtimisel (NB! vajalik eelregistreerumine) 

16:00 suletakse võistluskeskus 

 

VÕISTLUSKESKUS: 

Hoonesse sissepääs Põhja puiestee poolt tänava poolt, Eesti Kunstiakadeemia peauksest. 

Kaardil näidatud punase noolega 

http://kaart.tallinn.ee/Tallinn/


 

 

 

Riiete vahetuse võimalus avatud ühisruumis või WC-des. Puudub pesemisvõimalus. 

Väärtuslikumad asjad anda vajadusel infolauda, valve isiklike asjade üle mujal hoones 

puudub. Start ja finiš paiknevad esimesel korrusel.  

Lisatud kaardi väljavõte koos olulisema infoga: 

      

VÕISTLUSKLASSID: MN14, MN18, MN21, MN35, MN45, MN55, MN65, V (vabaklass). 

Võistlusklassi valik vastavalt vanusele 2020. aasta lõpuks. 

 

RAJAD: Suundorienteerumine. Kõikidel radadel üks jooks, pikematel radadel 

kaardivahetusega. Rajad planeeritakse selliselt, et võitja läbimise ajaks on kokku 30-40 

minutit, optimaalse teekonna pikkus kokku 2-6 km. Kontrollaeg 80 minutit.  

 

Võistlusklassidel on erineva pikkusega rajad: 

Vabaklass-    lühike ja väga lihtne      

MN14, MN65-    lühike rada    

MN18, MN55-    keskmine rada    
MN21, MN35, MN45-   pikk rada    
 
OSAVÕTUMAKSUD 
MN21, MM35, MN45, MN55   12 €   
MN14, MN18, MN65, vabaklass    5 € 
Märkus: EKA tudengitele ja töötajatele on osavõtt tasuta 
 

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 € 
 

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.  

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. 

REGISTREERUMINE: Registreerumine toimub läbi keskkonna https://osport.ee/ ja e-kirjaga 

triina.preden@gmail.com. Vabade kohtade olemasolul on võimalik registreeruda kallima 

tasu eest reservkohtadele ja vabaklassi kohapeal. 

OHUKOHAD: Võistlusel osalemine on omal vastutusel. Tähelepanelik tuleb olla treppidel, 

osade ruumide seinad ja piirded võivad olla klaasist.  

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 ka hoonet tutvustaval 
ekskursioonil (eelregistreerumisega midnurm@gmail.com). Ekskursioonile pääseb 30 
inimest, eelduseks kehtiv registreering võistlusele. Ekskursiooni viib läbi arhitekt Koit Ojaliiv. 
Enne ekskursiooni avalik loeng hoone projekteerimisest. 
 
Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: Maari Idnurm midnurm@gmail.com  
KORRALDAVAD: TON, SK100, SRD, SK MERCURY, LSF, OK NÕMME 

TOETAJAD/ KOOSTÖÖPARTNERID:  
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