
 

 

SISESUUND 
08.november 2020 

HARJU KEK 
Paldiski mnt.21, Keila 
 

 

 

 

ASUKOHASKEEMID: 

 

  
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=516b9233faa46eb11f4ec78bcf2bd2bb  

Rongijaamast ca 1,2km (tähistatud asukohaskeemil) https://elron.pilet.ee    
 

AJAKAVA: 

14:00  Avatakse võistluskeskus 

15:00   Startide algus (üks jooks) 

16:00   Autasustamine (jooksvalt, kohe peale võistlusklassi tulemuste selgumist) 

 

VÕISTLUSKESKUS: 

Hoonesse sissepääs Paldiski mnt.21 poolsest peauksest Harju KEK-i sildi alt. Infolaud, 

riietusruum, start, finiš ja WC-d paiknevad esimesel korrusel joonisel tähistatud alas. 

Riietusruumides puudub pesemisvõimalus. Väärtuslikumad asjad anda vajadusel infolauda, 

valve isiklike asjade üle mujal hoones puudub.  

      

VÕISTLUSKLASSID: MN14, MN18, MN21, MN35, MN45, MN55, MN65, V (vabaklass).  

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=516b9233faa46eb11f4ec78bcf2bd2bb
https://elron.pilet.ee/


 

 

 

KAART: Erinevad tasandid (korrused) on joonistatud üksteise kohale. Kaart ei ole 

orienteeritud põhjasuunas, vaid vastavalt hoone geomeetriale. Kasutusel on 

siseorienteerumise jaoks välja töötatud leppemärgid. Võib esineda spetsiaalselt kujundatud 

takistusi, osad koridorid või trepid võivad olla muudetud ühesuunalisteks. Võistlejatel on 

keelatud takistusi ületada, läbida või alt läbi joosta.  

RAJAD: Suundorienteerumine. Kõikidel radadel üks jooks. Hoone on suuremas osas 

kasutuseta, mistõttu kohati esineb valgustuseta alasid. Pealambi või taskulambi kasutamine 

võib olla kohati hädavajalik. Rajad läbivad ka kütmata hooneosi ja/või õues paiknevaid 

rõdusid. Võib kasutada jalanõusid, mis on mõeldud tänaval/metsas jooksmiseks kuid ilma 

naelteta.  

 

Võistlusklassidel on erineva pikkusega rajad: 

Vabaklass-    lühike ja väga lihtne      

MN14, MN65-    lühike rada    

MN18, MN55-    keskmine rada    
MN21, MN35, MN45-   pikk rada    
 
OSAVÕTUMAKSUD 
MN21, MM35, MN45, MN55   12 €   
MN14, MN18, MN65, vabaklass    5 € 
 
MÄRKESÜSTEEM: Kõigis  klassides  kasutatakse  ainult  SI-süsteemi (SI-Air ei ole aktiveeritud)  
SI-kaarte  on  võimalik  rentida korraldajalt. Rentimise soovist teatada registreerimisel. SI-
kaardi rent -1 € 
 
TULEMUSED: Tulemused jooksvalt otse.osport.ee  

AUTASUSTAMINE: Autasustatakse iga klassi kolme paremat koheselt peale tulemuste 

selgumist. 

REGISTREERUMINE: Registreerumine toimub läbi keskkonna https://osport.ee/ ja e-kirjaga 

triina.preden@gmail.com. Vabade kohtade olemasolul on võimalik registreeruda 

reservkohtadele, vabaklassi registreerumine vajadusel ka kohapeal. 

OHUKOHAD: Võistlusel osalemine on omal vastutusel. Tähelepanelik tuleb olla treppidel, 

osade ruumide seinad ja piirded võivad olla klaasist. Ruumide lagedel esineb rippuvaid 

juhtmeid ja torusid (lahtistes juhtmetes puudub vool).  

MUUD: Kõik võistlejad kasutavad rinnanumbreid, haaknõelad endal kaasa võtta 
Algajatele kohapeal juhendamine. 
Võistluse ajal pildistatakse ja filmitakse osalejate sooritusi koos jäädvustatu hilisema 
avaldamisega. Kui keegi ei soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima 
jäädvustajat. 
Võistluse kohta avaldatakse info veebilehel www.ton.ee ja facebooki üritus Sisesuund 
 
Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: Maari Idnurm midnurm@gmail.com    

https://osport.ee/
mailto:triina.preden@gmail.com
http://www.ton.ee/
mailto:midnurm@gmail.com

