
 

 

 

  

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 

3.NOVEMBER TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL 
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SISESUUND 2022 
3.NOVEMBER TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL  

   

Aeg ja koht  3.november 2022 kell 18:00-20:30 

   Tallinna Tehnikaülikooli peahoone 

 

Kaart   kaart ja rada Sergei Rjabõshkin 2022  

 

Tallinna Tehnikaülikool sai alguse 17. septembril 1918, mil Saksa 

vägede poolt okupeeritud Eestis hakkas kohalikke tehnikaharitlasi 

koondav Eesti Tehnika Selts korraldama tehnilisi erikursusi Lutheri 

Vineeri- ja Mööblivabriku ruumides. Hiljem paiknes peahoone Koplis 

ja alates 1960.aastate algusest juba teatud-tuntud kohas Mustamäel 

TTÜ hoonetekompleks on projekteeritud 1959–1963. Projekti 

autoriteks on Uno Tölpus (1928–1964), Henno Sepmann (1925–

1985) ja Olga Kontšajeva koos Anton Soansiga (1885–1966). 

Vaadeldav ansambel kajastab ilmekalt selle tekkeaega, nn Hruštšov 

sulaga arhitektidele avanenud võimalusi kaasa minna rahvusvahelise 

modernistliku arhitektuurikeelega. TTÜ kompleks moodustab 

planeeringult tervikliku, Ameerika-tüüpi ülikoolilinnaku ehk campuse 

ja omab otseseid viiteid nt Jyväskylä ülikoolile. 

Seinamaterjalidena on kasutatud põhiliselt keraamilist tellist, aga ka 

silikaattellist, betooni ja paekivi. Ühel pool keskset vestibüüli 

paiknevad kammjalt erinevate teaduskondade õppehooned ja teisel 

pool üldkasutatavad aula, söökla, raamatukogu ja rektoraat. 

Paralleelsete teaduskonnatiibade vahel on teisel pool 

ühenduskoridori osakondade ülesed suuremad auditooriumid. 

Peasissekäigu vastas hooviküljel on stiili järgiv haljasala ja 

skulptuuridega nn akadeemikute allee. 

Hoonekompleksile on hiljem liidetud energeetikamaja, uus 

raamatukogu ja majandusteaduskonna õppehoone.  

Tänasel päeval on tehnikaülikool tunnustatuimaid ja suurimaid 

ülikoole Eestis, kus töötab üle 2000 töötaja, nende seas 1200 

õppejõudu ja teadustöötajat. Kui enne Teist maailmasõda õppis seal 

alla 500 õpilase, siis tänaseks on see arv kasvanud ligi 30 korda. 

Vilistlasi on ülikoolil juba pea 70 000. Väga paljud orienteerujad on 

enda haridusteed jätkanud just selles koolis ja/või töötavad siin. 

Seega kõigile tuttav, aga samas nii keeruline 

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  

27.oktoober 2022 

12EUR/ 6EUR 

 

Vahetult ennem võistlust 

18EUR/ 9EUR 
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Võistluskeskus      Võistluskeskuse asukoht Akadeemia tee 3, Tallinn (SOC) 

     Ühistransport peatus Keemia (buss nr.11 ja troll nr.3) 

       Tehnikaülikool (buss nr. 10, 27, 33, 36, 45) 

       Üliõpilaste tee (buss nr. 23) 

       https://transport.tallinn.ee/  

    Auto- ja jalgrattaparklad tasuta territooriumil  

          

 
 

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. 

 

https://transport.tallinn.ee/


 
 

3
 

  
 

Autasustamine   

Autasustatakse osavõtuklasside parimaid, loosiauhinnad 

 

Stardimaks   

 

MN21, MM35, MN45, MN55   12 €  (… – 27.oktoober 2022) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass    6 €  (… – 27.oktoober 2022) 

 

MN21, MM35, MN45, MN55   18 €  (peale 27.okt 2022 vabade kohtade olemasolul) 

MN14, MN18, MN65, vabaklass    9 €  (peale 27.okt 2022 vabade kohtade olemasolul) 

 

tasuda saab osport keskkonnas pangalingiga või stebby.eu kaudu. 

 

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. 

 

http://stebby.eu/
mailto:triina.preden@gmail.com
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Hoones on varasemalt toimunud kahel korral siseorienteerumise võistlus 

 

2017.aasta kaart (https://pealinn.ee/2017/02/22/fotod-tallinna-tehnikaulikoolis-harrastati-

siseorienteerumist/ ) 

 

 
 

 

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 

 

    SD SK 

    Ella Shved ella@srd.ee  

 

 

 

https://pealinn.ee/2017/02/22/fotod-tallinna-tehnikaulikoolis-harrastati-siseorienteerumist/
https://pealinn.ee/2017/02/22/fotod-tallinna-tehnikaulikoolis-harrastati-siseorienteerumist/
mailto:midnurm@gmail.com
mailto:triina.preden@gmail.com
mailto:ella@srd.ee

