
45. Eesti omavalitsuste suvemängud – orienteerumine 

VÕISTLUSINFO 
 

 

KAART JA MAASTIK  
 

Sprindikaart 1:5000, h 2,5m, kaardistus 2020. 

Maastiku info: Paide vanalinn ja lossimäed, kesklinna pargid ja korruselamute piirkonnad. 

Lossimägedel nõlvade kõrgus kuni 15 meetrit.  

Maastikul on ohtralt erinevaid paeskulptuure, mis on kaardistatud väikese mälestusmärgi 

sümboliga 526 (must ring punkt keskel). 

KP tunnusnumbrid on KP järjekorranumbri kõrval. Legendid on trükitud kaardile. Stardis on 

saadaval lisalegendid. 

 

KEELUALAD JA OHUKOHAD JA KEELUALAD 
 

Keelualad ja ületamiseks mittelubatud alad on vastavalt sprindikaardi tingmärkidele. 
 

Ohukohad on liikluseks avatud tänavad, järsud nõlvad ja maastikul liikuvad turistid ning 

muude spordialade võistluspaigad.  

NB! Eriti tähelepanelik tuleb olla Paide ühe peatänava, Tallinna tänava ületamisel. 

 

RAJAD 
 

Sprint 

KLASS RADADE PIKKUSED KP 

N16 2,3 KM 13 KP 

M16 2,8 KM 15 KP 

N21 3,9 KM 20 KP 

M21 4,4 KM 21 KP 

N35 3,3 KM 17 KP 

M35 3,9 KM 20 KP 

N45 2,8 KM 15 KP 

M45 3,3 KM 17 KP 

N55 2,7 KM 15 KP 

M55 3,2 KM 15 KP 
 

Sprinditeade 

KLASS RADADE PIKKUS KP 
VAATE 
KP 

N16 2,470…2,620 km 13 KP 1,5 km 

M16 2,830…2,960 km 15 KP 1,5 km 

N21 2,900..3,040 km 16 KP 1,9 km 

M21 3,300…3,430 km 18 KP 2,3 km 

N45 2,640…2,750 km 16 KP 1,7 km 

M45 3,100…3,240 km 18 KP 2,1 km 

 

 



VÕISTLUSKORRALDUS, KARANTIIN-SOOJENDUSALA, FINIŠ. 
  

Stardiprotokollid on avaldatud eelnevalt korraldaja veebilehel, samuti väljatrükina 

võistluskeskuse stendidel, soojendusalas ja stardis.  

Sprindis on kasutusel stardi ja finiši karantiin.  

Kõik võistlejad peavad olema sisenenud hiljemalt kell 15.20 soojendusalasse, mis asub Paide 

Hammerbecki Põhikooli koolihoone esisel haljasala. Pärast esimese võistleja finišeerimist ei 

lubate enam kedagi soojendusalasse ja need sportlased ei pääse starti. Soojendusala on 

märgistatud lindiga. Soojendusalas on katusealune (~5x5m). 

Korraldatakse soojendusalast riiete ja asjade toimetamise finišisse.  
 

Finišeerinud võistlejad peavad kuni startide lõppemiseni jääma staadionile või liikuma E-Piim 

spordihoonesse. Soojendusalasse ja võistlusmaastikule minek on keelatud. 

 

Sprinditeate soojendusala asub võistluskeskuses, vahetult teatevahetusala juures.  

Finišeeinud sportlased ei tohi kuni võistluse lõppemiseni liikuda võistlusmaastikule, vaid 

peavad jääma staadionile või liikuma E-Piim spordihoonesse. 
 

Tulemused avalikustatakse võistluskeskuses stendil ja EMSL Jõud ning orienteerumislkubi 

JOKA kodulehel. Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja 

ajaloo talletamiseks. 

Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. 

 

STARDIKORRALDUS 
 

Sprindivõistluse soojendualast on stardini 200 m ja sinnaminek on tähistatud kilelindi 

ribadega. Soojendusala servas on eelstart, kuhu võistleja pääseb 6 minutit enna oma tegelikku 

stardiaega. Seal puhastab võistleja oma SI kaardi ja liigub järgides tähistust starti. 

Starti saab võistleja siseneda 3 min enne oma tegelikku stardiaega. Sprindis on stardiintervall 

1 minut. Stardis on saadaval lisalegendid. 

 
 

Sprinditeate ühisstart, teatevahetus ja finiš asuvad võistluskeskuses.  

Teatevõistlusel on ühisstart kõikide võistkondade esimestele vahetustele. Esimeste vahetuste 

ühisstart kell 11:00. Võistlejad kogunevad stardialasse ja võistluskaardid asetatakse neile kaks 



minutit enne starti tagakülg üleval jala alla. Võistluskaardid tohib ümber pöörata peale 

stardikäsklust. Start antakse kommentaatori käsklusega. 

Teatevõistlusel on kasutusel rinnanumbrid, ilma numbrita starti ei lubata. Numbrid saab kätte 

võistluskeskuse infotelgist võistluspäeva hommikul alates kella 10-st.  
 

 
 

Kontrollaeg sprindis on 1 tund ja sprinditeates 2 tundi. 

 

MÄRKE- JA AJAVÕTUSÜSTEEM 
 

Kasutatakse SPORTident märkesüsteemi. Kasutada võib nii puutevaba (SPORTident Air), kui 

ka tavalist SI-kaarti.  

 

JOOKSUJALANÕUD 
 

Korraldajad soovitavad kasutada hea haakuvusega jooksujalanõusid. 

NB! Igasugust tüüpi metallnaastudega jooksujalatsid  on keelatud! 

 

AUTASUSTAMINE  
 

Autasustamine toimub pärast võistlustulemuste selgumist võistluskeskuses. 

Suvemängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale tulnud 

võistlejaid ja võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega. 

Suvemängude kavas olevate spordialade kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja 

diplomiga.  

 

PESEMINE, TOITLUSTUS, MAJUTUS 
 

Pesemisvõimalus E-Piima spordihoones. 

Toitlustus ja majutus vastavalt 45. Eesti omavalitsuste suvemängude üldjuhendile  

( vt http://www.joud.ee/est/g78s5050 ). 

 

http://www.joud.ee/est/g78s5050


OPERATIIVNE INFO 
 

Orienteerumisklubi JOKA kodulehel www.joka.ee 

Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. 

 

KAEBUSTE JA PROTESTIDE ESITAMINE 
 

Kaebused ja protestid tuleb esitada orienteerumisvõistluse peakorraldajale ja lähtudes 45. 

Eesti omavalitsuste suvemängude üldjuhendist. 

 

KORRALDAJAD 
 

OK JOKA, EMSL Jõud, Järvamaa Spordiliit, Paide linn 

Peakorraldaja Paul Poopuu, tel +372 5052240, e-post tyrispordiklubi@gmail.com 

Rajameister: Kaarel Kallas, tel +372 53308128, e-post kaarel.kallas@mail.ee  

Ajavõtt, tulemused : Johannes Ehala, tel +372 5034622, e-post johannes.ehala@taltech.ee  

Sekretariaat: Katrin Puusepp, tel+372 53497727, e-post katrin@jarva.ee  
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