
 

 

SISESUUND siseorienteerumise sari 2019/2020 

05.märts 2020 

JUHEND  nr. 1 

Sisekaitseakadeemia 
Kase 61, Tallinn 
 

ASUKOHASKEEM: 

 

 
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=1a94f92861af443614dace76ffdabcb5  

 

Ühistranspordiga: Sarapuu peatus, bussid nr.5 ja 6. Võimalikud sissepääsud Pähkli tänavalt 

(väravas kohtunik avab värava) või Kase tänavalt läbi valvurimaja. Sissepääsu tagab salasõna 

ORIENTEERUMINE. Tegemist on kinnise territooriumiga, kuhu pääsemiseks vajalik 

eelregistreerimine. 

 

Autoga tulijatele sissepääs Kase tänava poolt, võimalik parkida territooriumil. Tõkkepuudest 

läbipääsuks tuleb valvurile öelda salasõna- ORIENTEERUMINE. Parkimine on võimalik ka 

külgnevatel tänavatel. Sellisel juhul jälgida liikluskorraldust, mitte parkida eramute või 

kortermajade sissepääsuteede ette 
 

 

 

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=1a94f92861af443614dace76ffdabcb5


 

 

AJAKAVA: 

17:00  Avatakse võistluskeskus 

18:00   Startide algus (üks jooks) 

21:00 autasustamine ja loosiauhindade jagamine 

22:00   suletakse võistluskeskus 

 

VÕISTLUSKESKUS: 

Võistluskeskusesse pääseb peauksest, kaardil tähistatud asukohas.  Hoone paikneb suletud 

territooriumil, sissepääsu tagab eelnev võistlusele registreerimine ja salasõna 

ORIENTEERUMINE NB! Hoonesse pääsevad ainult võistlusele registreerunud võistlejad ja 

nende kaaslased. Registreerumisel palun lisada märkusena nende inimeste nimed, keda 

soovitakse kaasa võtta. 

Võistluskeskuses paikneb infolaud, rinnanumbrid, start, finiš, üleriiete garderoob, kohvik ja 

autasustamisala.  

Naiste- ja meeste riietusruumid paiknevad hoone teises otsas spordikeskuses, kuhu 

juurdepääs enne võistlust ja võistluse ajal on ainult õuest. Peale kella 21 on võimalik liikuda 

ka läbi hoone võistluskeskuse ja riietusruumide vahel.  Riietusruumides on kappe 50+50, on 

pesemisvõimalus.  

NB!!! Siseruumides tuleb kasutada vahetusjalanõusid 

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

puudub.  

Võistluskeskuses on avatud kohvik kuni kella 21-ni. 

Läbi võistluskeskuse on tähistatud alad, kust jooksevad läbi võistlejad. Olge tähelepanelikud 

ja andke teed võistlejatele 

      

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

Võistlusklassi valik vastavalt vanusele 2020. aasta lõpuks. 

 

KAART: Kaardi mõõtkava 1:700, autor Tomi-Andre Piirmets. 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.  

Sisekaitseakadeemia uus hoone avati 22.02.2019. Hoones on ca 11 000 ruutmeetrit 

kasulikku pinda. Auditooriumite ja administratiivruumide kõrval on hoones spetsiifilised 

ruumid siseturvalisuseks vajaliku õppe läbiviimiseks, virtuaalsimulatsioonivahendite 

kasutamiseks, tuleohutus- jm laboratooriumid, vangla õppekambrid, spordisaalid, 

siselasketiir jne. 

 



 

 

RAJAD: Suundorienteerumine, rajameister Tomi-Andre Piirmets. Kõikidel radadel üks jooks. 

Rajad planeeritakse selliselt, et võitja läbimise ajaks on kokku 30-40 minutit, optimaalse 

teekonna pikkus kokku 2-6 km. Kontrollaeg 80 minutit. Rajad on planeeritud 0.korrus- 

3.korrus.  

Mõnedel radadel on lühike etapp katusel, kus tuleb korraks väljuda siseruumidest. Katusel 

tuleb joosta ainult mööda tähistatud ala, katusekattele paigaldatud katet pidi.  

 

Võistlusklassidel on erineva pikkusega rajad: 

Vabaklass-    lühike ja väga lihtne      

MN14, MN65-    lühike rada    

MN18, MN55-    keskmine rada    
MN21, MN35, MN45-   pikk rada    
 
OSAVÕTUMAKSUD       kuni 02.03  alates 03.03 
MN21, MM35, MN45, MN55   12 €          18 €   
MN14, MN18, MN65, vabaklass    5 €          8 €   
 
NB!!!! Registreerimine  https://www.osport.ee/ või sportid.ee keskkonnas kuni 02.03 k.a. 
tavahinnaga. Alates 03.03 rakendub kallim osavõtutasu vastavalt 18 ja 8 eurot kuni 
reservkohti jagub. 
Registreeruda saab ka e-kirjaga triina.preden@gmail.com . Sellisel juhul tasuda ülekandega 
Orienteerumisklubi TON arveldusarvele EE802200001120061342  
 
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 € 
NB! Igal võistlejal peab olema eraldi SI-kaart. Ühe ja sama SI-kaardiga joostes tühistuvad 
automaatselt esimese jooksja tulemused. Tulemuste taastamist korraldaja ei taga 
 
TULEMUSED: Tulemused pannakse TON’i kodulehele välja sama päeva hilisõhtul, jooksvalt 
tulemused  http://otse.osport.ee/ ja kohapeal ekraanidel.  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 kell 21:00 peale tulemuste 

selgumist. Kõige paremad saavad selga TON hooajasärgi, mis võimaldab osaleda kõikidel 

neljapäevakutel tasuta. NB!! Lisaks loositakse välja üks särk kõigi Sisekaitseakadeemias osalenud 

võistlejate vahel  

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

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

reservkohtadele, vabaklassi registreerumine vajadusel ka kohapeal. 

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

osade ruumide seinad ja piirded võivad olla klaasist.  

https://www.osport.ee/
mailto:triina.preden@gmail.com
http://otse.osport.ee/
https://osport.ee/
mailto:triina.preden@gmail.com


 

 

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 
 
 
Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: Maari Idnurm midnurm@gmail.com  
 

KORRALDAJAD:  OK TON  Maari Idnurm midnurm@gmail.com,  

  Triina-Britt Preden triina.preden@gmail.com  

   SK100  Anu Käver anumoistlik@gmail.com  

 

TOETAJAD/ KOOSTÖÖPARTNERID:  

    

http://www.ton.ee/
mailto:midnurm@gmail.com
mailto:midnurm@gmail.com
mailto:triina.preden@gmail.com
mailto:anumoistlik@gmail.com

