
 

58. JÜRIÖÖ ORIENTEERUMISE TEATEJOOKS 
22.04.2017. a Tallinna vanalinnas 

AJAKAVA  

18.00 mandaat, võistlusmaterjalide jagamine 
20.00 rongkäigu algus, rongkäik algab Raekoja platsilt ja liigub Vabaduse väljakule 
20.15 võistluse avamine 
20.54 Päike loojub 
21.15 ühisstart I vahetusele võistluskeskuses 
00.00 eeldatav harrastajate klassi võitja finiš 
00.30 eeldatav põhiraja absoluutklassi võitja finiš 
00.45 põhiklassi ja harrastajate autasustamine 
01.30 noorte ja veteranide klasside autasustamine jooksvalt, ca 10 min peale vastava klassi 3-nda 
koha lõpetamist. 
 

VÕISTLUSKESKUS 

Võistluskeskus asub Vabaduse väljakul. 
GPS: 59.433569, 24.744099 
 

OSAVÕTJAD  

Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu 
võistkondadega. Alla 14- aastastel (2003.a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud 
lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab loa enne võistlusmaterjalide 
kätte saamist mandaati. EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest. 
 

RAJAD JA KLASSID  

Võisteldakse kahel erineval võistlusrajal: 
I Põhirada: Teatejooks 5-liikmelistele võistkondadele, kellest vähemalt kaks peavad olema 
naised. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M.  

Arvestust peetakse järgmistes klassides:  

 



 

Absoluutklass: kõik põhirajale registreerunud võistkonnad;  
Noored: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (sündinud 1999.a. või 
hiljem); Veteranid: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 
aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat (sündinud 1977. a. või varem). Vanuste summa 
arvutatakse sünniaasta alusel. 

II Harrastajate rada: Teatejooks 3- liikmelistele võistkondadele, sooline koosseis ei ole 
määratud. Harrastajate raja 1.vahetus on sama põhirajaga, ülejäänud vahetused on lühemad.  
 

Rajapikkused (orienteeruvad): 

Eeldatavad raja pikkused ja aeg 
1. ja 3. vahetus 8,5 km kuni 40 min.  
2. ja 4. vahetus 6,5 km kuni 35 min.  
5. vahetus 10 km kuni 45 min.  
Kokku 5 vahetust ca 40 km aeg kokku 195 min. 

Harrastajatel 1. vahetus 8,5 km, 2. ja 3. vahetus 4,5km. 
 
KAART JA MÕÕTKAVA  

Kaart ja mõõtkava - 1:4000 h=2m  
Välitöö - 2016-2017 kevad. 
Kaardistajad - Markus Puusepp ja Mait Tõnisson 
 

MAASTIKU ISELOOMUSTUS 

Tallinna keskaegne vanalinn on väga hästi säilinud ning tuntud autentse Hansa arhitektuuri 
poolest. Vanalinnas leidub munakiviteid, mille ääres asuvad keskaegsed kirikud, suurejoonelised 
gildimajad, aidad ja laod, millest mõned pärinevad lausa 11. sajandist. Tallinna vanalinn on 
suurepärane sprindimaastik parkide, linnatänavate ja tõusumeetritega ning pakub mitmeid 
huvitavaid teevalikuid. 
 

MÄRKESÜSTEEM 

SPORTident. Kasutusel on SPORTident elektrooniline märkesüsteem SI-AIR+, kus punkti 
läbimiseks piisab märkevahendi viipamisest ca 40cm kaugusel kontrollpunktist. Startima 
lubatakse aga kõikige SPORTident pulga-versioonidega, kus mitte SI-AIR+ pulga korral tuleb 
elektrooniline märge teostada pulga auku panemisel. 

 

 



 

VÕISTLEMISE KORD 

Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi. Võitjaks on 
määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond. Start suletakse 30 minutit peale põhiraja võitja 
võistkonna lõpetamist. Viis minutit peale stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel 
startimata võistkonnaliikmetele (sh tühistatud võistkondade liikmetele). Finiš suletakse 2 tundi 
pärast võistlejate ühisstarti. 
 

AUTASUSTAMINE  

Rändauhinna “Kalevipoeg kivi viskamas” saab aastaks enda valdusesse absoluutklassi 
võitjavõistkond. Võitnud võistkonna igat liiget autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. 
Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teatejooksuni hoiule 
Eestimaa Spordiliitu “Jõud”. Absoluutklassis autasustatakse esimest kolme võistkonda. Eraldi 
autasustatakse noorte ja veteranide parimat võistkonda, samuti harrastajate parimat võistkonda. 
Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat. 
 
REGISTREERIMINE  

Keskkonna http://register.sk100.ee kaudu. 
Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SI-pulkade numbritega (juhul 
kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või SI rentimise vajadus. SI-AIR+ pulga rentimise hind 
on €3. Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. Registreerimine loetakse 
teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega. 
 
OSAVÕTUTASU 

 Kuni 31. märts 2016 Kuni 16. aprill 2017 

Absoluutklass (s.h. veteranid)  60 €/võistkond 80 €/võistkond 

Noored 30 €/võistkond 50 €/võistkond 

Harrastajad 36 €/võistkond 50 €/võistkond 

Osavõtumaks tasuda registreerimiskeskkonnas pangalingiga või ülekandega MTÜ Spordiklubi 
100 a/a EE112200221047956653 Swedbankas (Swedbank Liivalaia8, 15040 Tallinn, Estonia) 
BIC: HABAEE2X. 

 

 

http://register.sk100.ee/Register?eventId=18


 

KONTAKT 

info@sk100.ee ; +372 529 4233 

Lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja koduleheküljel: http://www.sk100.ee/jurioojooks/ 
ning ametlikul Jüriööjooksu Facebook’i lehel: https://www.facebook.com/spordiklubi100/  
 
KORRALDAJAD 

Eestimaa Spordiliit “Jõud”, Eesti Orienteerumisliit, MTÜ Spordiklubi 100 
Peakorraldaja: Timmo Tammemäe 
Rajameister: Tomi-Andre Piirmets 
Sekretariaat: Piibe Tammemäe 
IT: Kristiina Ollema 
EOL volinik ja žürii esimees:  
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