
 

  

Siseorienteerumise võistlussari toimub ajavahemikul juuli - detsember 2021. Sarja on 

planeeritud kuus osavõistlust: Rummu vangla, Patarei merekindlus, Tallinna Tehnikaülikool, 

Tallinna Ehituskool ja ERR Raadio- ja uudistemaja. 

Kolmas siseorienteerumise võistlusetapp toimub 29.10.2021 Rahvusraamatukogus  

Tule, osale ja tutvu sportlikult põnevate hoonetega! 

 

SISESUUND 2021 

29.OKTOOBER RAHVUSRAAMATUKOGU 
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SISESUUND 2021 
29.OKTOOBER RAHVUSRAAMATUKOGU  

   

Aeg ja koht  29.oktoober 2021 kell 17:00-19:30 

Tõnismägi 2, Tallinn 

 

Kaart   Esmakaardistus – kaart Sergei Rjabõškin 2021  

 

Tegemist on 1993. aastal Raine Karbi projekti järgi valminud 

Baltimaade suurima raamatukoguga. Hoonel on kokku kümme 

korrust, neist kaks asuvad maa all. Majas on eri suurusega saalid, 

kus korraldatakse raamatu- ja kunstinäitusi, konverentse, kontserte, 

teatrietendusi ja muid kultuuriüritusi.  

2021. aasta lõpul suletakse hoone mitmeaastaseks 

rekonstrueerimiseks. Rahvusraamatukogu hoone on Eesti 20. 

sajandi arhitektuuri üks tippteoseid, mille avamine 1993. aastal 

tähendas midagi palju enamat kui lihtsalt ühe raamatukoguhoone 

valmimist. Uus maja saab plaanide järgi valmis 2025 ning teenused 

saab avada 2026. aastal. Rohkem infot: 

www.rara.ee/rekonstrueerimine. 

Siseorienteerumise käigus pääseb tavakülastajale suletud 

ruumidesse ja näeb veel toimiva raamatukogu köögipoolt.  

  

VÕISTLUS-

KLASSID 

MN21, MN35, MN45- pikk 

rada 

 

MN18, MN55-keskmine 

rada 

 

MN14, MN65-  

lühike rada 

 

Vabaklass-  

lühike ja väga lihtne  

 

REGIST-

REERIMINE 

Osport.ee 

Stebby.eu 

 

Eelregistreerimine kuni 

12.oktoober 2021 

10EUR/ 5EUR  

Tavaregistreerimine kuni 

26.oktoober 2021 

12EUR/ 6EUR 

Viimase hetke võimalus 

18EUR/ 9EUR 

 

 

 

Ekskursioon- info tulekul 

 

http://www.rara.ee/rekonstrueerimine
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Võistlusklassid  MN21, MN35, MN45-  pikk rada 

    MN18, MN55-   keskmine rada 

MN14, MN65-   lühike rada 

Vabaklass-   lühike ja väga lihtne 

 

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

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

 

Autasustamine  NB!!! Rahvusraamatukogu eriauhinnad!!!!  

Eriauhinnad antakse välja osalejatele, kes võtavad rajale kaasa ja jooksevad selle läbi koos enda 

lemmikraamatuga. Võistlusel selgitatakse välja „kiireimad raamatud“ ja nende põhjal koostatakse 

eraldi edetabel.  

 

Sarja lõpus koondarvestuse põhjal auhinnad iga võistlusklassi parimatele. 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, .. 

Vabaklassi ei autasustata 

 

Stardimaks   

MN21, MM35, MN45, MN55   10 €  (eelregistreerimisel kuni 12.oktoober 2021) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass    5 €  (eelregistreerimisel kuni 12.oktoober 2021) 

 

MN21, MM35, MN45, MN55   12 €  (12.okt – 26.okt 2021) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass    6 €  (12.okt– 26.okt 2021) 

 

MN21, MM35, MN45, MN55   18 €  (peale 26.oktoobrit 2021 vabade kohtade olemasolul) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass    9 €  (peale 26.oktoobrit 2021 vabade kohtade olemasolul) 

 

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 €.  

 

REGISTREERUMINE: Registreerumine toimub läbi keskkonna https://osport.ee/, 

stebby.eu  ja e-kirjaga triina.preden@gmail.com. Registreerumisel valida stardiks sobiv kellaaeg 

 

MUU Õhtul kell 20:00 on võimalik osaleda giidiga ekskursioonil, info tulekul. 

Võistlejatel on keelatud kasutada igasuguseid jalanõusid, millel on all naelad või naastud. NB! 

Osaleda ei tohi jalanõudega, mis jätavad põrandale tumedat värvi triipe. Kasutada sisejalanõusid 

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. 

 

 

 

https://osport.ee/
mailto:triina.preden@gmail.com
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OHUKOHAD Võistlusel osalemine on omal vastutusel. Tähelepanelik tuleb olla treppidel,  

osade ruumide seinad ja piirded võivad olla klaasist. 

 

COVID INFO Võistlusel saavad osaleda  üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 

haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Võistluskeskusesse 

sisenemisel kontrollitakse tervisetõendi olemasolu ja vajadusel isikut tõendavat dokumenti. 

Võistluskeskusesse saavad ainult osalejad ja nende kaaslased kui nad esitavad ühe alljärgnevatest 

dokumentidest: 

• COVID tervisetõend, ehk need kes on vaktsineerimiskuuri lõpetanud või COVID-19  

haiguse läbi põdenud 

• PCR testi tõend (mitte rohkem kui 72h enne üritusel osalemist); tehtud  

tervisehoiuteenuse osutaja juures 

• Antigeeni test (mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel osalemist); tehtud  

tervisehoiuteenuse osutaja juures 

• COVID-19 haiguse läbi põdenud, kel on vaktsineerimine pooleli. Esitada tõend 

• Alla 18 aasta vanustele piirangud ei kehti  

NB! Kohapeal kiirteste ei tehta. Nõuded ja osalustingimused võivad muutuda 

Võistluskeskuses ja stardis hoida üksteisest piisavat distantsi. Stardiajad hajutatakse, 

ajavahemik valida registreerimisel. 

 

KORRALDAJA  OK TON ja LSF PT 

Maari Idnurm midnurm@gmail.com 

    Triina-Britt Preden triina.preden@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:midnurm@gmail.com
mailto:triina.preden@gmail.com

