
LISAINFO  

 

AJAKAVA  

11:45 – kõik võistlejad peavad olema stardialas  

12:00 – 1.jooksu start  

~13:00 – 2.jooksu start  

~13.45 – Finaalide algus  

~14.15 – Autasustamine  

 

RAJAD:  PIKKUS KP’sid TÕUS 

MEHED 1 752 m 13 KP 11 

NAISED 1 707 m 11 KP 7 

MEHED 2 678 m 13 KP 12 

NAISED 2 650 m 12 KP 9 

 

F 

1. RING  
~ 1500m 

 
31 KP 

7 
2. RING 7 
3. RING 7 

 

 

KAART  

 Kaart on mõõtkavas 1: 750   

 Esimeses kahes jooksus on kasutusel üks ühepoolne A4 

kaardileht.  

 Kaardil on kontrollpunkti kõrval ka järjekorra number ja 

tunnusnumber. Vajadusel leiad eelmised ka kaardi 

paremast servast. 

 Võistlejail on lubatud liikuda kaardi valgel alal. Halliga tähistatud alad on 

võistlejaile suletud ruumid/alad.  

 Keelatud ületada/läbida: kilelindid, mis on tähistatud sinise joonega  

 Viimasest punktist finišisse tähistust ei ole. Kaardil on pidev ühendusjoon.  



 Ühesuunalise liikumisega koridoris on kaardil roheline liikumist näitav nool 

(Vt. näidist) 

 Võistlejad peavad kandma joostes sisejalanõusid 

 2. Sise-o etapil oli probleeme poolkorruste mõistmisega – Selle tarbeks on 

kaardi all-paremas nurgas skeem, mis aitab mõista poolkorruste süsteemi  

(Vt. näidist) 

 
KAARDI JA SKEEMI NÄIDIS 

 

VÕISTLEJATE ALAD:  

 

Esimese jooksu start toimub koolimaja võimlast, kus tuleb olla 

hiljemalt 11.45 

Peale seda pole enam lubatud viibida riietusruumides. Jooksu 

lõpetanud võistlejad peavad ootama finishialas jooksu lõpuni, 

ega tohi segada kaasvõistlejaid. Jooksu lõppedes viiakse 

võistlejad taas stardialasse. 

Võistlejad, kes ei jookse finaalides, palun tagastada peale 

eeljookse oma rinnanumber ning võistluse jälgimise soovil teha 

seda nii, et ei segaks võistlejaid. 

 

 



Finaal  

 Finaali soojendusala on sama 1. ja 2. jooksuga.  

 Finaaljooksus on kasutusel kolm kaarti, mis on trükitud kolmele erinevale A4  

 Finaaljooksjaile antakse stardis 3 jooksujärjekorras kokku klammerdatud 

kaarti.  

 Kontrollpunktide järjekorranumbrid on kaartidel läbivalt 1..31. Kui I ring 

lõpeb punktiga 11, siis on see ka II ringi kaardil koos stardikolmnurgaga. 

 Kõik ringid algavad ja lõppevad samas KP’s.   


