
 

 

SISESUUND siseorienteerumise sari 2019/2020 

SISESUUND  

4.etapp 20.jaanuar 2020 

Kultuurikatel   Põhja pst.27a, Tallinn 
 

ASUKOHASKEEM: 

 
Punase noolega tähistatud sissepääs hoonesse https://kultuurikatel.ee/kontakt/    

 

Parkimine: Autoga tulles tasub meeles pidada, et vanalinnas on 24h tasuline parkimine. 

Kultuurikatla külastajatel on võimalik parkida Linnahalli ümbruse tasulistes parklates. 

P1 valveta parkla asub kesklinna tsoonis, kus kehtivad Tallinna linna poolt sätestatud 

tingimused ja tasud. E-R kell 7–19 tasuline, L kell 8–15 tasuline, P ja muul ajal tasuta.  

P2 parkla on avatud Kultuurikatla klientidele ainult õhtusel ajal, vahemikus 19–07. Muul ajal 

on parkla avatud vaid Kultuurikatla maja töötajatele vastava füüsilise loa olemasolul. 

P3 parkla tasud ja tingimused on sätestatud valdaja poolt. 

Lisainfo: www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine. 

 
Ühistranspordiga: Tallinna Kultuurikatla juurde saab trammidega 1 (Kopli–Kadriorg) ja 2 

(Kopli–Suur-Paala), maha tuleb tulla peatuses „Linnahall“.Samuti sõidavad „Linnahalli“ 

peatusesse bussid 3 (Veerenni–Randla), 21 (Balti jaam–Landi), 21B (Balti jaam–Kakumäe), 

41 (Balti jaam–Landi), 41B (Balti jaam–Kakumäe) ja 73 (Veerenni–Tööstuse). 

https://kultuurikatel.ee/kontakt/
http://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine


 

 

AJAKAVA: 

17:00  Avatakse võistluskeskus 
18:00   Startide algus (üks jooks) 
20:30   loeng ja ekskursioon (arhitektid Siiri Vallner ja Indrek Peil; Tallinna Elektrijaamas 
aastatel 1996-2004 töötanud Eimar Jõgisu)  
22:00   suletakse võistluskeskus 
 

VÕISTLUSKESKUS: 

Hoonesse sissepääs Kursi tänava poolt, korstna kõrvalt. Asukohaskeemil ja lisatud K.Kalda 
fotol näidatud punase noolega.  
 

 
 
Võistluste infolaud asub piki koridori vasakule hoides. Infolauas saab tasuda osaluse eest, 
kontrollida/ asendada SI-pulga numbrit,  rentida SI-pulki ja saada võistluse kohta infot. 
Infolauast saavad need rinnanumbri, kellel on võistluse eest tasumata.  
Rinnanumbreid on üks. Kinnitada ainult ette, vajalik 4 haaknõela. HAAKNÕELAD VÕTKE 
PALUN KAASA! Rinnanumbrid tagastada peale finišeerimist. 
Palun tulge võimalusel varem kohale, arvestage tekkivate ummikutega nii lii.kluses kui 
infolaua juures. Hoones on avatud kohvik (https://www.facebook.com/Korstenresto/) , kus 
saab istuda ja einestada. 
Riietusruume eraldi pole, garderoobid paiknevad alumisel korrusel joonisel tähistatud alas. 
Pesemisvõimalus puudub. Väärtuslikumad asjad anda vajadusel infolauda, valve isiklike 
asjade üle mujal hoones puudub.  

https://www.facebook.com/Korstenresto/


 

 

Hoone plaanid https://kultuurikatel.ee/ruumide-rent/  
 
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, formaat ca A3. 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.  



 

 

Kaardil kasutatud leppemärgid: 

 

Kultuurikatla kaart ja rada Mait Tõnisson 

RAJAMEISTRI INFO:  Kultuurikatel on vahva väljak, kus jooksuruumi on piisavalt. Trepid 
kisuvad kitsaks nagu ikka – olge noil ettevaatlikud.  
Maastikku on pisut keerulisemaks muudetud mõne lindiga ja labürindiga ning osade lõikude 
ühesuunaliseks kuulutamisega.  
Klassides MN18, 21, 35, 45 ja 55 on kaardivahetus. 

OSAVÕTUMAKSUD:   15.01  alates 16.01 
MN21, MM35, MN45, MN55   12 €        18 € 
MN14, MN18, MN65, vabaklass    5 €          8 € 
 
NB!!!! Registreerimine osport.ee kuni 15.01 k.a. on tavahinnaga. Alates 16.01 rakendub 
kallim osavõtutasu vastavalt 18 ja 8 eurot. Peale 16.01 on võimalik hinnaga 18 ja 8, kuni 
kohti jagub. 
 
STARDIKORRALDUS: Stardid stardiprotokolli alusel, välja arvatud vabaklassis. Vabaklassis 
stardib vabal valitud ajal ajavahemikus 18:00-19:30. Stardiprotokollid on avaldatud 
www.ton.ee , kohapeal infostendil ja ekraanidel. Eelstart on 2 minutit, st. stardialasse tuleb 
siseneda ja SI-pulk nullida 2 minutit enne stardiprotokollis näidatud aega.  
 
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 € 
 

http://www.ton.ee/


 

 

TULEMUSED: Tulemused pannakse TON’i kodulehele välja sama päeva hilisõhtul. Jooksvalt 
tulemused ekraanidel ja otse.osport.ee. 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. 

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

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 ja loengul. Loeng algab 20:30 Arhitektuurikeskuse loenguruumides 
(https://www.arhitektuurikeskus.ee/teenused/ruumide-rent ) 
 
JÄRGMINE OSAVÕISTLUS: Siseorienteerumise sarja Sisesuund viies osavõistlus toimub 
06.02.2020 Lasnamäe Vene Gümnaasiumis. Korraldaja SK SRD  
 
KORRALDAJA:  

OK TON Maari Idnurm midnurm@gmail.com   Triina-Britt Preden triina.preden@gmail.com  

OK NÕMME Kaido Nurja 
kaido.nurja@gmail.com  

 

TOETAJAD/ KOOS TÖÖPARTNERID:      
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