
Võistlusinfo 

 

Aus mäng 

Palume kõigil sise-o 3. etapil osalejatel teha oma sisseostud Kristiine 
Kaubanduskeskuses enne kella 20.00. Võistlusele saabujatel palume 
kaubanduskeskusesse sisenemiseks kasutada vaid väliparkla poolset 
sissepääsu (joonistel tähistatud nr-ga 1). 

 
 
 

Ajakava: 

Alates 20:00 palume mitte enam liikuda kaubanduskeskuses. Saabumiseks 
kasutada väliparkla poolset sissepääsu. 
Rinnanumbrid ja rendipulgad saab kätte kaubanduskeskuse väliparkla poolse 
aatriumi 1.korrusel, mis on ühtlasi kogunemisekohaks, soojendus- ja stardialaks. 
Stardialasse pääseb alates 21.15’st. 
21:30 1. eeljooksu startide algus. Võistlejatel on lubatud viibida vaid stardialas. 
~22:15 2. eeljooksu startide algus. 
~22:45 2. eeljooksu startide lõpp, võistlejad pääsevad stardialasse jäetud kottide 
juurde. 
23:00 finaaljooksude stardid 
~23:25 autasustamise algus 
 
 

2 

1 



Võistlusmaastik 

Võistlus toimub Kristiine kaubanduskeskuse mõlemal korrusel, liikumiseks on 
mõeldud keskuse koridorid ja aatriumid. Võistlus on siseruumides, parkimismajja 
rada ei vii. 
Kristiine Kaubanduskeskus ei ole reserveeritud võistluse ajaks orienteerujatele. 
Startide algusajaks on kõik kauplused, v.a. Prisma Peremarket, oma töö 
lõpetanud. Eeljooksude ajal liiguvad 1.korruse aatriumis ja koridorides Prisma 
Peremarketi külastajad. Palume olla tähelepanelikud nii kaasvõistlejate kui ka 
kaubanduskeskuse külastajate ja töötajate suhtes, tagamaks kõigi ohutus. 
Eskalaatorid võistluse ajal ei tööta. 
Pärast kella 23:00 pääseb kaubanduskeskusest välja vaid teenindusuksest, mis 
avaneb väliparklasse (joonistel tähistatud nr-ga 2). Väljapääs grupiti, 
turvatöötajad avavad ukse vastavalt vajadusele. 

 
 

Kaart 

Kaart on mastaabis 1:1200.  
Liikumine on lubatud valgega tähistatud pindadel. Kaupluse- ja muud äripinnad 
on kaardil tähistatud helehalliga ning seal liikumine on keelatud. 
Eeljooksudes on kasutusel üks ühepoolne A4 kaardileht.  
Finaaljooksudes on kaardilehe suurus A3. Rada koosneb kolmest A4 suurusega 
kaardist, mis trükitud A3 kaardilehe kahele küljele. Kontrollpunktide 
järjekorranumbrid on tähistatud järjest läbi 3 kaardi. 
Kontrollpunktide tunnusnumbrid on nii legendis kui ka KP-rõnga kõrval. 
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Tualetid 



Kaardil kasutatavad tingmärgid on seletatud tingmärkide lehel (eraldi fail). 
Lisaks on kaardil tähistatud ’ühesuunalised väravad’, mida tohib läbida vaid 
näidatud suunas. Nool kaardil (vt lisatud pilt) näitab lubatud suunda. NB! Lubatud 
liikumissuund kehtib vaid ’värava’ joonel, enne ja pärast ’väravat’ on koridoris 
liikumise suund vaba. ’Värava’ kohal on pool koridorist kilelindiga suletud. 
Keelatud suunast lähenejad näevad ’väravapostile’ kinnitatud keelumärki 
(suurus: A4, näidis allpool) 

 

 
Ühesuunalise ’värava’ näide 

  
’Väravaposti’ küljes oleva 
keelumärgi näidis 

 
 
 

Infolaud 

Võistlusnumbrid ja SI rendipulgad saab kätte infolauast. Info laud asub 
soojendusalas e.  Endla tänava poolse aatriumi 1.korrusel. Samas saavad 
hilinejad tasuda ka oma stardimaksu. 
 

Stardid  

Eeljooksudes on nii meeste kui ka naiste klassis stardiintervall 30 sek. 
Finaaljooksudes on ühistart. 
 

Jalatsid 

Kasutada ei tohi naastadega või naeltega jalatseid. Muus osas jalatsivalik vaba - 
kuivõrd võistlus toimub üldkasutatavatel pindadel, ei pea kasutama sisejalatseid. 
 

Soojendusala 

Soojenduseks on ette nähtud kaubanduskeskuse väliparkla poolse aatriumi 1. 
korrus. Enne startide algust, alates kella 21.15’st peavad osalejad liikuma 
stardialasse. 
1.eeljooksu startide lõppemise järel ja kuni 2.eeljooksu startideni on 
soojendusala(=finišiala) ja stardiala vahel liikumine vaba. 
 
 



Stardiala 

Pärast startide algust on soojenduse tegemine ja oma stardikorra ootamine 
lubatud vaid stardialas, mis asub väliparkla poolse aatriumi 1.korrusel. 
 

Finišiala 

Pärast startide algust muutub osa väliparkla poolse aatriumi 1.korrusest 
finišialaks. Pärast jooksu lõppu peavad võistlejad püsima finišialas kuni startide 
lõppemiseni. Viimaste startijate ajad leiate stardiprotokollist. 
Finišiala on alates ~21 piiratud kilelintidega. 
 

WC 

Osalejate kasutada on väliparkla poolse aatriumi tualetid 1. korrusel 
 

Olme 

Soojendusala on avalikult kasutatav pind. Kindlasti ei jätku kõigi jaoks toole ja 
pinke. Hea mõte on kaasa võtta istumisaluseid ja toole. O-võistlustel popid 
istumisklapiga seljakotid on väga sobivad. 
 

Kotid/pakid 

Kotte ja pakke soovitame hoida finišialas. Enne kella 21 on kaubanduskeskuse  
külastajatel vaba juurdepääs finišialale. Pärast kella 21 on aatriumi läbiv koridor 
kaubanduskeskuse külastajatele vabalt läbitav. Stardi ja finišiala on lindiga 
piiratud, kuid tasub säilitada valvsus. Finišiala on stardialast näha ja saab oma 
pakkidel silma peal hoida. 
 

Riiete vedu 

Riiete vedu ei toimu. 
 

Riietus- ja pesemisruumid 

Sise-o 3.etapil riietumis- ja pesemisruume kasutada ei ole. 
 

Pealtvaatajad, fotograafid, .. 

Palve kõigile, kes ei ole korraldajad ega võistlejad ja soovivad võistluse ajal 
väliparkla poolse aatriumi 2.korrusel liikuda – varustage end helkurvestiga ning 
leppige korraldajatega kokku. 
 


