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Linnaorienteerumise Jõulujooks 
26. detsember 2018 
 
AJAKAVA 
9:30 - Avatakse infotelk stardis (Õismäe tiigi amfiteater) 
10:45 - Võistluseelne instruktaaž stardis (Õismäe tiigi amfiteater) 
11:00 - Ühisstart Õismäe tiigi äärest 
12:30 - Eeldatav võitja finišeerumine 
13:30 - Autasustamine 
 
 
ASUKOHT 
Start ja mandaat asuvad Õismäe tiigi äärses amfiteatris. Finiš asub Rocca al Mare             
kaubanduskeskuse lähistel, mille asukoht täpsustatakse võistluse lisainfos. 
 
Soovitame osalejatel Linnaorienteerumise Jõulujooksule tulla kasutades Tallinna       
ühistransporti. Autoga tulijatel soovitame oma auto jätta Rocca al Mare kaubanduskeskuse           
lähistele. Toimub osalejate kottide ja riiete transport stardist finišisse. 
 
Rada läbib põnevaid kohti Õismäe elamurajoonis, Tallinna Loomaaias ning Rocca al Mare            
lähiümbruses. 
 
VÕISTLUSKORRALDUS 
Jõulujooks on seiklusliku elemendiga ühisstardist individuaalne orienteerumisvõistlus, kus        
mõnes kontrollpunktis on vaja lisaks läbimisele sooritada ka meeleolukas lisaülesanne.          
Kontrollpunkte läbitakse vastavalt kaardile märgitud järjekorras. 
 
Osalejad stardivad Õismäe tiigi äärest ühisstardist kell 11:00 kolmele erineva pikkusega           
rajale. Rajal võib olla kasutusel hajutussüsteem (võistlejad läbivad samu etappe erinevas           
järjekorras), ent rajapikkused on kõigile võrdsed. Traditsiooniliselt on ka sel Jõulujooksul           
labürintorienteerumine rajaosana kasutusel, mille kohta täpsem info ilmub võistlusinfos. 
 
Iga vahelejäetud kontrollpunkt lisab lõpuajale 10 minutit trahvi. Kuna mõni punkt tuleb üles             
leida muul viisil, kui kaardi abil, siis punkti mitteleidmise korral on võimalik võistlejal punkt              
vahele jätta (saades selle eest 10 minutit ajatrahvi). 
 
NB! Jõulujooksu formaadile teemakohaselt riietatud osalejad saavad järgnevat        
ajaboonust: 
● Päkapikumütsiga osalejad saavad tulemustes - 2 minuti võrra boonust 
● Jõuluvanakostüümis jooksvad osalejad saavad tulemustes - 5 minuti võrra boonust   
   (Jõuluvana ksisaldab - kuub + müts + vöö + habe (soovituslik)) 
Ajaboonuse andmist otsustab stardialasse sisenedes moepolitsei ning arvestatakse finišis         
tulemusest maha. 



 
VÕISTLUSRAJAD 

● Pikk rada (~13 km) 
○ MA - Meeste arvestus 
○ NA - Naiste arvestus 

● Keskmine rada (~8 km) 
○ MB - Meeste arvestus 
○ NB - Naiste arvestus 
○ MJ - Noormeeste arvestus (2000 ja hiljem sündinud) 
○ NJ - Neidude arvestus (2000 ja hiljem sündinud) 
○ MV - Härrade arvestus (1955 ja varem sündinud) 
○ NV - Daamide arvestus (1955 ja varem sündinud) 

● Lühike rada (~4 km) 
○ H - Harrastajate rada (pered) 

 
Pika ja keskmise raja vanuseklassides autasustatakse kolme parimat. Lühikesele rajale on           
eelkõige oodatud pered koos lastega ning algajad. Lisaks loositakse välja loosiauhindu kõigi            
osalejate vahel. 
 
 
REGISTREERIMINE 
Registreerimine toimub aadressil http://register.sk100.ee. Registreerimisel tuleb osalustasu       
kanda MTÜ Spordiklubi 100 arveldusarvele EE112200221047956653 (swedbank).       
Registreerimine kestab kuni 19. detsembrini (k.a). 
 
Kui soovite arvet mõne ettevõtte nimele, palume sellest kirjutada tomi@sk100.ee. 
Samuti on võimalik tasuda osalustasu eest, kasutades Sport-ID keskkonda. 
 
 
OSAVÕTUTASUD 
 

 I voor (22.11-11.12) II voor (kuni 19.12) 

Pikk rada 20 € 24 € 

Keskmine rada / (soodus) 20 € / (15€)* 24 € / (19€)* 

Lühike rada 10 € 14 € 

Ajavõtukiibi rent 2 € 3 € 
 
* - soodsam osavõtt kehtib osalejatele, kes on sündinud vahemikus 2000-2018 või 1955 ja              
varem 
 
 
 
 

http://register.sk100.ee/Register?eventId=1058
mailto:tomi@sk100.ee
https://sportid.ee/event/3203/services?subEventId=3282


Osavõtutasu sisaldab: 
● Ajavõtuga elamusterohket võistlusrada 
● Organiseeritud pakihoidu (sh transporti) 
● Joogipunkti ja teenindust rajal 
● Riietumis- ja pesemisvõimalust finišis 
● Meenet ja nööridega kotti 
● Loomaaia sissepääsu 

 
PS! Jõulude lähenedes on võimalik oma lähedasi meeles pidada, ostes talle           
Linnaorienteerumise Jõulujooksu kinkekaardi. Kinkekaarti on võimalik soetada       
Linnaorienteerumise päevakutelt või e-maili teel. 
 
 
OLULINE LISAINFO 
Kuna võistluse toimub avatud liiklusega alal, siis teede ületamine on lubatud vaid kaardil             
näidatud kohtadest. Keelualade ületamine on väga ohtlik ning rangelt keelatud! (Tuletame           
meelde, et tegu on eelkõige meelelahutusliku üritusega kui tõsise võistlusega). Kõik           
võislejad osalevad omal riisikol. 
 
NB! Pikal ja keskmisel rajal osaledes on vaja suuremahulist ajavõtukiipi (6, 10, 11, AIR+).              
Lühikesel rajal osaledes sobivad kõik SI-kiibi tüübid. Võistlusel on aktiveeritud ka SI-AIR+            
funktsioon, kuid rajal võib olla punkte, kus tuleb kiip jaama sisse pista            
(labürintorienteerumine). 
 
Sobivad SI-kiibi numbrivahemikud on: 500 000… 999 999; 7 000 001 ... 9 999 999;  
16 711 680 … 16 777 215;  
 
Kui sa ei tea, milline SI-kiip sul on, saad seda uurida Tak-Soft kodulehelt. 
 
 
 
KORRALDAJA 
MTÜ Spordiklubi 100 
Peakorraldaja: Tomi-Andre Piirmets 
 
Lisainfo: www.sk100.ee/joulujooks18 
tomi@sk100.ee, +372 56692334 

http://www.tak-soft.com/sportident/jooksja/index.php
http://www.sk100.ee/joulujooks18
mailto:tomi@sk100.ee

