
  
Sisesuund 2022/2023 siseorienteerumised toimuvad ajavahemikul okt 2022 - juuni 2023 

Planeeritud võistlused toimuvad erinevates põnevates hoonetes nagu ERR Raadio- ja 

uudistemajas, T1 Tallinn kaubanduskeskuses, Tallinna Tehnikaülikoolis jms.  

Sellel hooajal koondarvestust ei toimu, igal etapil tunnustatakse parimaid ja antakse välja 

loosiauhindu 

 

SISESUUND 2022/2023 

13. NOVEMBER T1 TALLINN 
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SISESUUND 2022 
13. NOVEMBER T1 TALLINN  

     

Aeg ja koht  13.november 2022 kell 13:00-15:30 

   Peterburi tee 2, Tallinn 11415, Eesti 

Kaart   Esmakaardistus – kaart Tomi-Andre Piirmets  

 

T1 Tallinn kaubanduskeskus on oma vaaterattaga üks linna uuemaid 

ja tuntumaid maamärke. Kes ei teaks vaateratast  Skywheel of 

Tallinn, mis paikneb hoone viiendal korrusel.  

 

T1 Tallinn kaubanduskeskus on avalik linnaruum, kus pulbitseb elu ja 

sünnivad sündmused. Siin peetakse festivale ja tänavaturge, toimub 

intiimseid kontserte, raamatuesitlusi, kunstinäitusi ja kõike muud 

võimalikku.  

 

T1 keskuse kaubandus on koondunud kahele esimesele korrusele. 

Keskuse kolmas korrus keskendub huvitegevustele, spordile ning 

tervise- ja iluteenustele. Kolmandal korrusel on avanud 

treeningkeskuse Nikolai Novosjolovi vehklemisklubi Le Glaive 

 

Neljandal korrusel paiknevad erinevad meelelahutuskohad, seal 

asuvad Super Skypark, kino Cinamon ja populaarsed söögikohad. 

 

Siseorienteerumise rajad viivad meid aga tavapärastest 

liikumisteedest kõrvale- saame joosta ka kontoriploki koridorides ja 

suunduda külastajatele suletud trepikodade kaudu erinevatele 

parklakorrustele.  

 

Tuleb üks vahva isadepäev! 

VÕISTLUS-

KLASSID 

MN21, MN35, MN45- pikk 

rada 

 

MN18, MN55-keskmine 

rada 

 

MN14, MN65-  

lühike rada 

 

Vabaklass-  

lühike ja väga lihtne  

 

REGIST-

REERIMINE 

Osport.ee 

 

Eelregistreerimine kuni  

07.november 2022 

12EUR/ 6EUR 

 

Vahetult ennem võistlust 

18EUR/ 9EUR 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/LbCnQCNASGERdn4KA
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Võistluskeskus Võistluskeskuse asukoht T1 Tallinn (esimene korrus) 

    Ühistransport peatus Kivimurru (bussid nr. 7 12 13 54 ) 

      Tramm nr 4 peatus Ülemiste jaam 

      Rong R31 Aegviidu-Tallinn 

       https://t1tallinn.com/kohale-tulemine/  

       https://transport.tallinn.ee/  

         Parkimine kaubanduskeskuses tasuta 3 tundi 

       https://t1tallinn.com/parkimine/  

 

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 ca 30 minutit

 Kontrollaeg 120 minutit. 

 

          

Autasustamine   

Autasustatakse osavõtuklasside parimaid, loosiauhinnad 

 

Stardimaks   

 

MN21, MM35, MN45, MN55   12 €  (kuni 7.nov 2022) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass    6 €  (kuni 7.nov 2022) 

 

MN21, MM35, MN45, MN55   18 €  (peale 7.nov 2022 vabade kohtade olemasolul) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass    9 €  (peale 7.nov 2022 vabade kohtade olemasolul) 

tasuda saab osport keskkonnas pangalingiga või stebby.eu kaudu. 

https://t1tallinn.com/kohale-tulemine/
https://transport.tallinn.ee/
https://t1tallinn.com/parkimine/
http://stebby.eu/
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REGISTREERUMINE:  Registreerumine toimub läbi keskkonna https://osport.ee/  või  

e-kirjaga triina.preden@gmail.com  

 

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 €.  

 

MUU INFO 

Nõuded ja osalustingimused võivad muutuda korraldajatest mitte olenevatel põhjustel 

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. 

 

 

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

osade ruumide seinad ja piirded võivad olla klaasist. 

 

 

KORRALDAJAD    

    OK TON  

Maari Idnurm midnurm@gmail.com 

    Triina-Britt Preden triina.preden@gmail.com 

 

    LSF PT 

    Lauri Olli  lauri@lsf.ee  
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