Tähtvere kolmapäevak 06.04.2016
Tartumaa orienteerumiskolmapäevakute 4.etapp
Aeg ja koht:
06.aprill 2016 
Tartu Laululava Duncan’i kontor
15:00 
start avatud
18:00 ühisstart
18:30 
start suletakse
19:00 
finiš suletakse
21:00 öine ühisstart
Orienteerumisõppe
võimalus kõikidele soovijatele terve päevaku vältel.

Rajale võib minna vabalt valitud ajal alates 15:00 kuni 18:30.
Võistlushimulistel osalejatel on võimalus 18:00 ühiselt startida kõige pikemale rajale.
Kaardid saab kätte stardi hetkel! Teavita oma soovist kindlasti ka sekretariaati!
Seiklushimulistele orienteerujatele sel korral ka öine ühisstart kell 21:00! Osalemiseks
tuleb eelnevalt registreeruda kodulehel ( h
ttp://seiklushunt.ee/kolmapaevakud/#kalender
)
või päevaku jooksul kohapeal. 
Kontrollpunktid jäävad samaks, ent rada on päevasest erinev.
Raja pikkus 5,5 km.
NB! Pimeda tõttu peavad hilisemad startijad arvestama pealambi/taskulambi
vajalikkusega kaardi lugemisel.
Kohalesõit ja parkimine:

Lähimad bussipeatused: Laululava
(
bussiliin 16), M
aaülikooli 
(bussliinid 6, 16, 16A).
Jalgrattahoidlad
asuvad Laululava territooriumil.
Auto

võib parkida linnatänavatele ja Tähtvere Puhkepargi parklasse.
Sekretariaat asub laululava külgmisel jalakäijate sillal(leiab Seiklushundi lippude järgi).
Rajad:
● RADA 1 0,9km / 6 kontrollpunkti (mudilased/eelkooliealised)
● RADA 2 
2,5km / 9KP
● RADA 3 3,8km / 15KP
● RADA 4 5,4km / 18KP
● ÖINE
5,5km / 18KP
● VABA 
pikkus ja kontrollpunktide arv omal valikul.
Kõiki radu on võimalik läbida üksi või koos kaaslas(t)ega.
Rajameister on Timo Sild.
Kaardi mõõtkava 1:7500 (1 cm kaardil = 75 m maastikul), samakõrgusjoonte lõikevahe 2,5
meetrit. Rada 1 kaardi mõõtkava 1:2000. Soovi korral saab kaardi kaitseks kilekoti.
Kaardistanud on Kalle Kalm.

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 Laululava ümbruses kulgev Rada 1, mille
läbimine on võimalik ka lapsekäruga ning lastel jalgrattaga.

Rajad kulgevad linnakeskkonnas kortermajade vahel, tänavatel, rohealadel jm avalikus ruumis.
Linnades ja asulates orienteerudes tasub tähele panna
, et mitmed orienteerumisrajal ette
tulevad objektid, näiteks kõrged aiad, kõrged müürid, lillepeenrad või hekid, on osalejatele
ületamiseks keelatud, samuti on keelatud siseneda eramajade või asutuste hoovidesse, kui
need on vastava leppemärgiga tähistatud. Ühtlasi pole lubatud ka läbi/üle keelatud aia, heki,
müüri teha kontrollpunkti märget.
Kuigi füüsiliselt suudaks enamus ronida üle aedade ja müüride, karata üle hekkide ning leida
läbipääs hoovist, siis 
võõra vara hoidmiseks ja heade suhete hoidmiseks paluvad
korraldajad kaardil näidatud keeldudest kinni pidada
. Mõtle seatud piirangutest ja keelatud
objektidest kui staadionile tõmmatud valgetest joontest  jooksja peab jääma alati nende vahele
ning isegi joonele astumine toob kaasa palju pahandust.
Üldjoontes tunned keeldu tähistavad märgid kaardil ära jämeda musta joone (aed, müür)
ning samblarohelise värvi järgi. Tutvu ka juuresolevate näidistega ning kahtluse korral
küsi enne starti korraldajalt.

Registreerimine ja osavõtutasud:
Registreerimine kohapeal 15:00
18:30 ja 21:00
● 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, Tartu Seikluspargilt, CoffeINilt, HoneyPowerilt ja

EscapeTartult. Auhinnasaajad kuulutatakse välja Facebookis. Auhinnad saab kätte kokkuleppel
korraldajaga.
29.03.16 toimunud päevakul võitsid loosiauhinnad S
eikluspargilt Kiur Erik Eensaar ja Tiiu Kaasik,
Duncan.eelt Jüri Ümarik ja Toomas Ellervee ning EscapeTartult Jaak Jaagus.
Info Tartumaa kolmapäevakute kohta:
Koduleht: 
http://seiklushunt.ee/kolmapaevakud
Facebook: 
https://www.facebook.com/events/244129412594377/
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 laululava hoones.
Soovijad saavad täiendad oma spordivarustust Duncan.ee kontoris!
Lisaks on teinud HoneyPoweri eripakkumine päevakulistele!
Korraldajad:
MTÜ Seiklushunt, MTÜ MM2017
Peakorraldaja: Dora Uibo, 56204963, d
ora@seiklushunt.ee

Toetajad:

