Linnaorienteerumise Jõulujooks 2017
LISAINFO
Olulised kellaajad
9:30 - Avatakse infotelk stardis (Vabaduse Väljak)
10:45 - Võistluseelne instruktaaž stardis (Vabaduse väljak)
11:00 - Ühisstart Vabaduse väljakult
12:30 - Eeldatav võitja finišeerimine
13:30 - Autasustamine (Telliskivi Loomelinnaku võistluskeskuses)
14:00 – Suletakse võistluskeskus

Võistluskeskuse skeem (Vabaduse väljak)

Enne starti
Jõulujooksu infotelk asub Vabaduse väljakul ning sealt toimub ka start. Finiš asub Telliskivi Loomelinnakus.
Võistlejad, kes tulevad autoga, saavad jätta auto Tallinna avalikesse parklatesse (stardi või finiši lähedusse).
Stardis asuvad telgid, kus nii naistel kui ka meestel on võimalik privaatsemalt riideid vahetada. Stardis asub
ka pakihoid, kuhu kõik võistlejad saavad jätta oma kotid, üleriided ning need uuesti finišis kätte saada.
Võistlejatel on kohustus kontrollida stardiprotokollist oma andmete õigsust (SI-kiibi number või selle
rendisoov). Kui kõik andmed on stardiprotokollis õiged, pole vaja võistluspäeval infotelki külastada.
SI-kiipe saab nullida infotelgi vahetuse läheduses.
Vabade kohtade olemasolul on võimalik Jõulujooksule registreerida ka kohapeal infotelgis.

Start
Stardiala on Vabaduse väljakul Vabadusristi esise trepi ees. 10.45 alustatakse võistluseelse instruktaažiga
ning jagatakse viimast infot rajaolude kohta. Kell 10.50 jagatakse rulli keeratud võistluskaardid VAID
lühikese raja osalejatele, mille vaatamine enne stardihetke on KEELATUD. Keskmise ja pika raja osalejad
seekord stardis kaarti ei saa – infot kaardi saamise kohta räägitakse võistluseelses instruktaažis.
Ühisstart kõigile radadele toimub 11.00.
Starti hilinejaid oodatakse kuni 11.15.

Kaart
Kõigil radadel on kasutusel mõõtkava 1:5000 ning 2,5m kõrgusjoon, kuid on ka suurendatud mõõtkavas
rajaosasi. Lühemal ning keskmisel rajal on kasutusel ühepoolne A3 kaart ning pikemal rajal kahepoolne A3
kaart. Kontrollpunkti (kaardil kirjutatuna - KP) kõrval on kirjas nii kontrollpunkti järjekorra- kui ka
tunnusnumber.

Rada
Rada/Course
Pikk
Keskmine
Lühike

Optimaalne pikkus /
Optimaal length
13,4 km
8,4 km
4km

Kontrollpunkte /
Control points
63 KP
50 KP
31 KP

Lisaülesandeid /
Extra tasks
6 + labürint
5 + labürint
2 + labürint

Lisaülesandena arvestatakse kontrollpunkti (KP-d), kus tuleb
lisaks KP-s märkimisele sooritada mõni ülesanne.
Lisaülesannetena on märgitud ka kohti, kus kaart on
variatsiooniga (joon-o vms formaat).

Ohutuse huvides on kaardil mitmed suured teed märgitud
keelualadeks ning nende ületamine, väljaspool kaardile
märgitud ülekäiguradasid, on rangelt keelatud. Siiski on nende
teede ääres (kõnniteel) jooksmine lubatud.

Pea terve raja ulatuses on aktiveeritud SI-AIR funktsioon, kus SI-AIR kiipidega saab märkida ca 40cm
kaugusel KP-st. SI-AIR funktsioon ei toimi vaid labürintorienteerumisel ning lisaülesannetes, kus KP asub
kohtuniku käes. Teiste kiipidega peab komposteerima KP-s nagu ikka. Kui sa ei tea, milline SI-kiip sul on,
siis tule küsi korraldaja käest infotelgist.

Võistluskaardil olevast viimasest kontrollpunktist saab osaleja uue
kahepoolse A4 kaardi ning jätkub orienteerumine labürint-o stiilis.
Labürindis olevad tehislikud takistused (metallaiad, kilelindiga eraldatud
alad) on märgitud kaardile tumerohelise värviga ning selle ületamine või
alt läbiminek on keelatud. Samuti on keelatud takistustest „üle
märkimine“. Labürintorienteerumiskaardil on rõnga tsentris väike täpp,
mis näitab, kumbal pool takistust KP asub.

PS! Keskmisel ja pikal rajal tuleb sel korral kasuks pliiatsi olemasolu. Maastikul on kontrollpunkte, mida
kaardil esialgu märgitud ei ole, kuid rada läbides saad need omale kaardile märkida.
Samuti tuleb kasuks koolis õpitud valemi tundmine – TEEPIKKUS = AEG x KIIRUS

Ohukohad
•
•
•
•

Tänavate ületamine ning neil jooksmine. Reguleerimata ülekäiguradadel tuleb veenduda, et
sõidukid annavad teed.
Balti Jaamas trammitee ületamine, millele järgneb autotee – ERITI TÄHELEPANELIK OLLA!!
Reguleeritud ristmikel tuleb juhinduda valgusfoorist.
Keelualade ületamine on rangelt keelatud. Tänavate ületamine on lubatud vaid kaardil märgitud
kohtadest (läbipääsu märk)

Finiš
Finiš asub Telliskivi Loomelinnaku peaväljakul (Funderbeam, Kivi-Paber-Käärid, Vabalava, Punane Maja).
Sel korral eraldi pesemisvõimalust finišis ei ole, kuid on võimalik kasutada siseruume riiete vahetamiseks.
Finiši kõrval asuvad stardist toodud võistlejate üleriided ja kotid.
Kell 13:30 algab autasustamine, kus autasustatakse kõikide võistlusarvestuste (pika ja keskmise
võistlusraja) kolme parimat. Lisaks mitmed loosiauhinnad!

Toetajad

