
 

 

SISESUUND 2021  

ÜLDJUHEND  

 

Siseorienteerumise võistlussari toimub ajavahemikul juuli 2021- detsember 2021. Sarjas on 

kuus osavõistlust. Võistlused toimuvad Tallinnas või selle lähiümbruses põnevates ja erineva 

funktsiooniga hoonetes. Iga võistluse kohta avaldatakse täpsustav juhend vähemalt nädal 

ennem toimumispäeva. 

VÕISTLUSKOHAD: 

Kuupäev Algus Hoone Aadress 
28.07.2021 N 17:00 Murru vangla Haapsalu mnt.11, Rummu 

4.08.2021 N 17:00 Patarei merekindlus Kalaranna tn 28, Tallinn 

29.10.2021 R 11:00 Rahvusraamatukogu Tõnismägi 2, Tallinn 

november  11:00 Tallinna Ehituskool Pärnu mnt 162, Tallinn 

november  11:00 Tallinna Tehnikaülikool Ehitajate tee 5, Tallinn 

detsember  11:00 ERR Uudistemaja F. R. Kreutzwaldi 14, Tallinn 

NB! Seoses nakkusohuga võivad võistluskohad ja toimumisajad muutuda  

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

KAART: Kaardi mõõtkava üldjuhul 1:500-1:2000. 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.  

RAJAD: Suundorienteerumine. Rajad planeeritakse selliselt, et võitja läbimise ajaks on kokku 

30-40 minutit, optimaalse teekonna pikkus kokku 2-6 km. Kontrollaeg 120 minutit. 

Võistlusklassidel on erineva pikkusega rajad: 

Vabaklass-    lühike ja väga lihtne 

MN14, MN65-    lühike rada 

MN18, MN55-    keskmine rada 
MN21, MN35, MN45-   pikk rada 
 



 

 

OSAVÕTUTASUD: 
MN21, MM35, MN45, MN55   10 EUR (hilisem registreerumine 12 ja 18EUR)    
MN14, MN18, MN65, vabaklass    5 EUR (hilisem registreerumine 6 ja 9EUR) 
 
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 € 
 
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. Juhul kui 2021 aasta sarjas toimub vähem kui kuus osavõistlust, siis 

lähevad koondarvestuses arvesse kõik toimunud võistlused. Lisaks võib korraldaja välja 

panna loosi- või lohutusauhindu. 

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.  

NB! Registreerimise arvu piiriks ühel osavõistlusel on 500 osalejat. Registreerimine suletakse 

peale arvu täitumist. 

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

osade ruumide seinad ja piirded võivad olla klaasist. 

COVID INFO: Alates 26. augustist saab korraldada üritusi ja tegevusi üksnes siis, kui neil 

osalevad 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! Nõuded ja osalustingimused võivad muutuda  

 

Võistluskeskuses ja stardis hoida üksteisest piisavat distantsi. Stardiajad hajutatakse, 

ajavahemik valida registreerimisel.  

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 
 
EKSKURSIOON HOONES: Üldjuhul toimub peale võistlust ekskursioon, mille käigus on 
võimalik tutvuda hoone ehitusajaloo ja kasutusega. Ekskursioonidele pääseb 20-30 võistlejat 
eelregistreerimise alusel. Täpsem info osavõistluse juhendis 
 
Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: Maari Idnurm midnurm@gmail.com  
 

KORRALDAVAD: TON, SK100, SRD, SK MERCURY, LSF 

 

TOETAJAD:  
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