
 

 

 

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

Planeeritud võistlused toimuvad erinevates põnevates hoonetes nagu ERR Raadio- ja 

uudistemaja, T1 Keskus, Tallinna Tehnikaülikool jms.  

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

loosiauhindu 

 

SISESUUND 2022/ 2023 

17.DETSEMBER EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING 
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SISESUUND 2022 
17.DETSEMBER EESTI 

RAHVUSRINGHÄÄLING  

     

Aeg ja koht  17.detsember 2022 kell 12:00-14:30 

F. R. Kreutzwaldi 14, Kesklinn,Tallinn, Eesti 

Kaart   Esmakaardistus – kaart Sander Annus 2022  

 

ERR Raadio- ja uudistemaja koosneb kahest eraldiseisvast hoonest, 

mis on ühendatud omavahel galeriiga.  

 

Kreutzwaldi tänava raadiomaja ehk vana raadiomaja ehk nüüdse 

nimega uudistemaja ehitamist alustati 1939.aastal Elmar Lohu 

projekti järgi. Sõja puhkedes oli valmis vaid hoone karp, mida hiljem 

täiendas Venemaalt tulnud arhitekt G.Šumovski ideoloogiliselt sobiva 

dekooriga. Uudistemajas paiknevad erinevad stuudiod ja toimetused 

nagu “Aktuaalne kaamera”, raadio- ja veebiuudised jms. 

Uudistemajast lähevad eetrisse ka näiteks “Välisilm” ja “Terevisioon”  

 

Uus Raadiomaja valmis 1972.aastal, arhitekt Ado Eigi. Massehituse 

ja monteeritavate raudbetoonehitiste õitseajal on suudetud luua 

tavapäratult kerge ja õhulisena tunduv kümne korruseline hoone. 

Mõlemad hooned on kultuurimälestised 

 

ERR-i uue telemaja ideekonkursi võitis 2019. aasta kevadel toimunud 

konkursil arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid. Olemasolevat 

hoonekompleksi laiendatakse ja ehitust planeeritakse alustada 

järgmise aasta alguses  

  

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  

12.detsember  2022 

12EUR/ 6EUR 

 

Vahetult ennem võistlust 

18EUR/ 9EUR 

 

 

 

Ekskursioon täpsustumisel 
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Võistluskeskus      Võistluskeskuse asukoht F. R. Kreutzwaldi 14 (uudistemaja) 

    Ühistransport peatus Gonsiori (bussid nr. 9 31 55 56 67 68) 

       https://transport.tallinn.ee/  

         Parkimisvõimalused  https://www.tallinn.ee/et/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 15 minutit

 Kontrollaeg 120 minutit. 

 

 
 

 

Autasustamine   

Autasustatakse osavõtuklasside parimaid, loosiauhinnad 

 

Stardimaks   

 

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

MN14, MN18, MN65, vabaklass    6 €  (kuni 12.dets 2022) 

 

MN21, MM35, MN45, MN55   18 €  (peale 12.dets 2022 vabade kohtade olemasolul) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass    9 €  (peale 12.nov 2022 vabade kohtade olemasolul) 

 

tasuda saab osport keskkonnas pangalingiga või stebby.eu kaudu. 

Eelmisel aastal ostetud kinkekaardid kehtivad. 

 

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

e-kirjaga triina.preden@gmail.com  

 

https://transport.tallinn.ee/
https://www.tallinn.ee/et/parkimine
http://stebby.eu/
mailto:triina.preden@gmail.com
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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 

 

    SK Mercury 

    Heidi Sild sild.heidi@gmail.com  

 

 

 

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

