
Tallinna Meistrivõistlused orienteerumissprindis 
Kadrioru park 

 
Aeg: 2. august 2017 
Start: startide algus 18.00. Võitja aeg: 12-15 minutit. 
Koht: Kadrioru park 
Parkla: KUMU ülemine parkla. 59.4357, 24.7995 
 
Osavõtuklassid ja osavõtutasud: 
MN14, MN18 – 3 eurot 
MN21, MN35, MN40, M45, MN50 – 9 eurot 
MN60, MN70 – 6 eurot 
SI AIR+ rent – 2 eurot 
 
Kaart: ISSOM standard; mõõtkava: 1:4000; h=2,0 m;  2016 a (ajakohastus 2017 suvi) 
Maastik: Kadrioru park on silmapaistvaim lossi- ja linnapark Eestis. Kadrioru pargis on 
ulatuslik korrastatud avatud pargiala, sealhulgas kuivenduskraavid ja uued kanalid. 
Maastikul on hulgaliselt teid ja radu. Maksimaalne kõrguste vahe on 25 m. Maastikul asub 
mitmeid vaatamisväärsusi. Arvesta turistide ja jalutajatega! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ee/maps/place/KUMU+Parkimisplats,+Valge,+Tallinn/@59.4356532,24.7973484,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46929352ecb6bdaf:0xf2908e01c7f1992!8m2!3d59.4357!4d24.7995


Sprindileppemärgid: 
Olulisemad ületamist või läbimist keelavad objektid on tähistatud ka maastikul kilelindiga.           
Reeglite järgimist ning keelualadest kinnipidamist kontrollitakse maastikul kohtunike poolt. 

 
 

 



 
 
Ohukohad: Liiklus teedel ja tänavatel. Tänavatel liiklus pole suletud! ETTEVAATUST teede 
ületamisel! 
 
Märkesüsteem: Kasutatakse puutevaba SPORTident SI AIR+ märkesüsteemi. Puutevaba 
funktsioon SI AIR+ pulkadele töötab umbes 40 cm raadiuses. Võistlusel on lubatud kasutada 
ka teisi SI-kaardi mudeleid, kuid nende puhul puutevaba funktsioon ei tööta. SPORTident SI 
Air+ kaarte on võimalik korraldajate käest 2 euro eest rentida. 
 
Registreerimine: kuni 31.07.2017 Internetis aadressil: register.sk100.ee 
Stardiprotokollid avaldatakse 1.augustil. 
Registreerimisel teatada võistleja nimi, võistlusklass, EOL-kood ja SI-pulga number (või 
SI-pulga rendisoov). Registreerimisega samaaegselt tasuda osavõtutasu ja vajadusel 
SI-pulka rent (2 €) MTÜ Spordiklubi 100; a/a EE112200221047956653 Swedbank. 
 
Autasustamine: Kõikide võistlusklasside kolme paremat autasustatakse Tallinna MV 
medalitega. Lisaks auhinnad koostööpartneritelt. 
 
Muu info: 
Võistlustel kasutatakse rinnanumbreid.   
Numbrite kinnitamiseks tuleb võistlejatel endil haaknõelad kaasa võtta. 
Naeltega jalatsitega, mille põhja all on metallist naastud, on jooksmine keelatud. Kontrolli 
käigus avastatud rikkunud võistlejaid startida ei lubata 
Osavõtt võistlusest toimub oma riskil. Võimalikke õnnetusjuhtumite ja nende 
tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna. 
 

http://register.sk100.ee/


Korraldaja: Spordiklubi 100 
Peakorraldaja: Tomi-Andre Piirmets (tel. 56692334, e-mail: tomi@sk100.ee) 
Sekretariaat: Piibe Tammemäe (e-mail: info@sk100.ee) 
Rajameister: Markus Rene Pae 
 


