Ülejõe kolmapäevak 16.03.2016
Tartumaa orienteerumiskolmapäevakute 1.etapp
Aeg ja koht:
16.märts 2016  Anne Noortekeskus
15:00  start avatud
18:30  start suletakse
19:00  finiš suletakse
Orienteerumisõppe 
võimalus kõikidele soovijatele terve päevaku vältel.
Rajale võib minna vabalt valitud ajal alates 15:00 kuni 18:30.
NB! Hilisemad startijad peavad arvestama pealambi/taskulambi vajalikkusega
kaardi lugemisel. Päike loojub 18:12.
Kohalesõit ja parkimine:
Lähimad bussipeatused: Anne
(bussiliinid 5, 10, 13, 16, 18, 20, 26, 28), 
Kanali
(bussliinid 1, 3, 5, 14, 15, 16, 16A, 20, 26). ‘
Jalgrattad
on võimalik jätta Anne Noortekeskuse hoovi.
Auto
saab parkida linnatänavatele: nt Anne tn, Uus tn või Anne Maxima parklasse.
Palume Anne Noortekeskuse hoovi mitte parkida!

Rajad:
● RADA 1  0,7 km / 7 kontrollpunkti (mudilased/eelkooliealised)
● RADA 2  2,3 km / 13KP
● RADA 3  3,4 km / 19 KP
● RADA 4  4,1 km / 25 KP
● VABA  pikkus ja kontrollpunktide arv omal valikul.
Kõiki radu on võimalik läbida üks või koos kaaslas(t)ega.
Rajameister on UkuLaur Tali.
Kaardi mõõtkava 1:4000 (1 cm kaardil = 40 m maastikul), samakõrgusjoonte lõikevahe
2 meetrit
. Rada 1 kaardi mõõtkava 1:2000. 
Soovi korral saab kaardi kaitseks kilekoti.
Kaardistanud on UkuLaur Tali.

Rajad kulgevad linnakeskkonnas kortermajade vahel, tänavatel, rohealadel jm avalikus
ruumis. Tegemist on suundorienteerumisega, st kontrollpunktid tuleb läbida kaardil
antud järjekorras. Raja mittetäielikul läbimisel arvestatakse tulemus rajale VABA.
Kontrollpunktides tuleb teha märge SPORTident märkevahendiga (SI pulk).
Mudilastele/eelkooliealistele on mõeldud Anne Noortekeskuse ja Tartu
Aleksander Puškini kooli ümber kulgev Rada 1, mille läbimine on võimalik ka
lapsekäruga ning lastel jalgrattaga.

Registreerimine ja osavõtutasud:
Registreerimine kohapeal 15:0018:30
● mudilased/eelkooliealised  tasuta
● õpilased 
tasuta
● pensionärid  3 EUR
● üliõpilased  3 EUR
● täiskasvanud  4 EUR
SPORTident märkevahendi (SI pulk) rent  1 EUR/inimene
mudilastele/eelkooliealistele/õpilastele tasuta.
Tulemused:
Paremusjärjestus selgitatakse vastavalt raja läbimisele kulunud ajale, rajal VABA
vastavalt läbitud kontrollpunktide arvule. Koondarvestust ei peeta.
Iga osaleja saab finišis tulemuste lehe, millel on näidatud tema raja läbimise aeg ning
iga kontrollpunkti läbimiseks kulunud aeg.
Ametlikud tulemused koos kõikide etapiaegadega ilmuvad korraldaja kodulehele ürituse
toimumise päeva südaööks.

Auhinnad:
Mudilastele/eelkooliealistele osalusauhinnad.
Lisaks loosiauhinnad 
www.duncan.ee
lt, Cinamonilt ning EscapeTartult. Auhinnasaajad
kuulutatakse välja Facebookis. Auhinnad saab kätte 23.03.2016 Annelinnas toimuval
Tartumaa kolmapäevakute 2. etapil.
Info Tartumaa kolmapäevakute kohta:
Koduleht: 
http://seiklushunt.ee/kolmapaevakud
Facebook: 
https://www.facebook.com/events/223302524681287/
Ohutus:
Ettevaatust liikluses  üritused toimuvad linnaruumis, kus liiguvad nii sõidukid kui ka
teised inimesed!
Osalejad on kohustatud järgima liiklusseadust.
Osalejad vastutavad ise enda tervisliku seisundi eest.
Muu:
Autovõtmed, kotid jm isiklikud asjad on võimalik jätta registratuuri.
Tualetid asuvad Anne Noortekeskuses.

Korraldajad:
MTÜ Seiklushunt, MTÜ MM2017
Peakorraldaja: Dora Uibo, 56204963, 
dora@seiklushunt.ee

Toetajad:

