
AJAKAVA

VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus asub Manufaktuuri kvartali hoovis Koplis, kus asub info, pakihoid ja wc.
Samuti paiknevad võistluskeskuses finiš ja stardiala.

PIIRKOND
Rada läbib põnevaid kohti Kopli liinidel, Professorite Külas, Pelgurannas ning 
Manufaktuuri ja Paljassaare lähiümbruses.

Kas sina tead, kust tuleb Kopli nimi?

9:30   Avatakse võistluskeskus Manufaktuuri kvartalis
11:00    Ühisstart kõigile radadele
14:30     Finiš suletakse
15:00     Keskus suletakse

LINNAORIENTEERUMISE JÕULUJOOKS 
18.12.2022  WWW.JOULUJOOKS.EE

VÕISTLUSJUHEND

Jõulujooks on lisaülesannetega elamusjooks, kus tavaline suund-
orienteerumine on kombineeritud tegevuspunktidega. Osalejad
saavad raja jooksul lahendada kadunud jõulusaani müsteeriumi.

www.joulujooks.ee


VÕISTLUSKORRALDUS
Ühisstart kõikidele radadele antakse kell 11:00 Manufaktuuri kvartalist. 
Kontrollpunkte tuleb läbida kaardile märgitud järjekorras. Kuigi enamik rajast läbitakse 
traditsioonilise orienteerumiskaardi abil, on kasutusel ka modifitseeritud kaarte
(aerofotosid, ajaloolisi kaarte, labürintorienteerumist või muul viisil muudetud kaarte).

VÕISTLUSRAJAD
PIKK RADA (~14 km)
       MA - Meeste arvestus
       NA - Naiste arvestus

KESKMINE RADA (~9 km)
       MB - Meeste arvestus
       NB - Naiste arvestus
       MJ - Noormeeste arvestus (2004 ja hiljem sündinud)
       NJ - Neidude arvestus (2004 ja hiljem sündinud)
       MV - Härrade arvestus (1957 ja varem sündinud)
       NV - Daamide arvestus (1957 ja varem sündinud)

LÜHIKE RADA (~5 km)
       H - Harrastajate rada

Iga vahele jäetud kontrollpunkt lisab lõpuajale 10 trahviminutit. Kuna mõne kontrollpunkti 
leidmiseks ei piisa vaid kaardist, võib võistleja leidmatuks osutunud punkti ka vahele jätta 
(leppides sel juhul siiski 10 trahviminutiga).

Traditsiooniliselt saavad kostümeeritud osalejad ka tänavu teiste ees eelise, 
mis sel korral tähendab lühemat distantsi teiste ees. Osalejate kaartidele on märgitud 
läbipääsuväravad, mida saavad läbida vaid päkapikumütsiga või jõulukostüümiga osalejad. 
Täpsem läbipääsuväravate selgitus kajastub võistluseelses lisainfos.

Jõuluvana või jõuluteemalise kostüümi kandjad läbivad ~800m lühema maa 
(hinnanguline ajavõit joostes 5 minutit)

Vaid elemendi (päkapiku müts, kellukesed, vms) kandjad läbivad ~400m lühema maa 
(hinnanguline ajavõit joostes 2,5 minutit)

KOSTÜÜMIBOONUS



AUTASUSTAMINE

REGISTREERIMINE

OSAVÕTUTASUD

Registreerimine toimub aadressil http://osport.ee. Registreerimisel tuleb osalustasu 
kanda MTÜ Spordiklubi 100 arveldusarvele EE767700771005272492 (LHV). 
Registreerimine kestab kuni 11. detsembrini (k.a).

Kui soovite arvet mõne ettevõtte nimele, palume sellest kirjutada piibe@sk100.ee.
Samuti saab osalustasu maksta kasutades Stebby keskkonda.

NB! II vooru registreerimine kehtib kuni 11.12. Hiljem on võimalik registreeruda
vaid vabade kohtade olemasolul.

Jõulude lähenedes tee oma sõpradele elamuskingitus ning kingi 
neile Linnaorienteerumise Jõulujooksu kinkekaart. Kinkekaarti on 
võimalik soetada Linnaorienteerumise päevakutelt või e-maili teel.

PIKK RADA 25€

I VOOR 
(30.10 - 20.11)

II VOOR 
(21.11 - 11.12)

30€
KESKMINE RADA 25€/20€* 30€/25€*
LÜHIKE RADA 15€ 20€
AJAVÕTUKIIBI RENT

* - soodsam osavõtt kehtib osalejatele, kes on sündinud vahemikus 2004-2022 või 1957 ja varem

Lisaülesannetega võistlusrada
Ergutuspunkti ja teenindust rajal
Riietumise võimalust võistluskeskuses
Organiseeritud pakihoidu
Osavõtumeenet (ainult pikal ja keskmisel rajal)
Sooja jooki finišis

OSAVÕTUTASU SISALDAB:

2€ 3€

Pika ja keskmise raja vanuseklassides autasustatakse kolme parimat. Lühikesel rajal 
eraldi autasustamist ei toimu, kuid kõigi osalejate vahel lähevad jagamisele loosiauhinnad. 
Lühikesele rajale on eriti oodatud pered koos lastega ning algajad.

https://osport.ee/Calendar/Event/19038
https://app.stebby.eu/event/6210


MTÜ Spordiklubi 100

Peakorraldaja: 
Tomi-Andre Piirmets, tomi@sk100.ee

Lisainfo:
www.joulujooks.ee
www.sk100.ee/joulujooks2022

KORRALDAJA

Pikal ja keskmisel rajal osaledes on vaja suuremahulist SI-kiipi (6, 10, 11, AIR+). 
Lühikesel rajal osaledes sobivad kõik SI-kiibi tüübid. 
Võistlusel on aktiveeritud ka SI-AIR+ funktsioon.

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.

Võistlus toimub avatud liiklusega piirkonnas, mistõttu on teede ületamine lubatud vaid 
kaardil näidatud kohtadest. Keelualade ületamine on väga ohtlik ning rangelt keelatud! 
Tuletame meelde, et tegu on eelkõige meelelahutusliku üritusega, 
mitte tõsise võistlusega. Kõik võistlejad osalevad oma vastutusel ning 
oma osalemisega kinnitavad, et on tutvunud võistlusjuhendiga.

FAIR PLAY JA OMAVASTUTUS

MÄRKESÜSTEEM

LINNAORIENTEERUMISE 
JÕULUJOOKS 

18.12.2022
JOULUJOOKS.EE

https://www.tak-soft.com/sportident/kaart/index.php
http://www.joulujooks.ee
http://www.joulujooks.ee
http://www.joulujooks.ee



