
 

IV Knock-out sprint võistlusinfo 
 
Aeg: 18.05.2015, startide algus 18:30 

Koht: Mustakivi asum Lasnamäel. Maastiku paiknemine on tähistatud ülemisel kaardil, millel 

on punase tähega näidatud stardikoht. Võistluskeskuse skeem on alumisel skeemil. 

 

 

Asukoht: https://www.google.ee/maps/@59.4394441,24.8831731,18z?hl=et 

Lähimad bussipeatused: Raadiku ja Raadikusilla. Kesklinnast sõidavad nt bussid 35 ja 67. 

Võistlusformaat: Võistlus algab eraldistardist kvalifikatsiooniga, mis on Eesti 

edetabelivõistlus. Vastavalt kvalifikatsiooni tulemustele võisteldakse ühisstardiga 

finaaljooksudes. Võistlus kuulub Eesti sprindikarika sarja (viide). 

Võistlusklassid: Kvalifikatsioonis MN; lõppjooksudes MN18, MN21, MN35, MN50 

Rajad: Kvalifikatsiooni võitja eeldatav aeg on 12 min. Teiste jooksude eeldatavad võitja ajad 
on 8-10 min. 
Q_M   2,9km  11 KP-d 
Q_N   2,5km   10 KP-d 
Kohajooks  1,8km   8 KP-d 
Poolfinaal  2,2km   10 KP-d 
Finaal   2,2km   14 KP-d 
 

https://www.google.ee/maps/@59.4394441,24.8831731,18z?hl=et
http://www.osprint.ee/Voistlused%202015/esk/index.php


Kaart ja maastik: Kaardi suurus kõikides jooksudes A4. Mõõtkava 1:5000 (muudatus!), 
samakõrgusjoone vahe 2,5 m. Kaart vastab ISSOM 2007 nõuetele. Kaardi autor Marek Karm, 
välitööd aprilli lõpus ja mai alguses 2015. Kvalifikatsioonis on stardis saadaval ka 
lisalegendid. Kohajooksudes ja finaalides lisalegende ei ole, kuid KP järjekorranumbri kõrvale 
on märgitud ka tunnusnumber. 
 
Maastik on tüüpiline mitmekorruseliste eluhoonetega elurajoon koos rohealadega. Maastikku 
läbivad mõned veidi tihedama liiklusega tänavad, mille ületamisel tuleb olla ettevaatlik. 
 
Eriobjektide leppemärkide seletus: 

 
 
Võistluskorraldus: Kvalifikatsiooni eraldistardi järjekord loositakse. Eraldi loositakse Eesti 
edetabeli esimese viiekümne hulka kuuluvad eelnevalt registreerunud võistlejad 
(loosimispäeva 5. mai seisuga) stardinimekirja lõppu. Eraldistardi stardivahemikud on 
vastavalt osavõtjate arvule 30; 40 või 60 sekundit. Võrdsete aegade korral 
eraldistardivõistlusel saab kõrgema koha eelnevalt startinud osavõtja. 
Poolfinaalidesse pääsevad 12 paremat eraldistardijooksust. Võistlejate paigutamine 
poolfinaalidesse lähtub eraldistardivõistluse tulemustest. Esimeses poolfinaalis jooksevad 1.; 
4.; 5.; 8.; 9. ja 12. koha saanud võistleja. Teises poolfinaalis jooksevad 2.; 3.; 6.; 7.; 10. ja 
11. koha saanud võistlejad. Mõlemast poolfinaalist pääseb otse A-finaali esimesed kaks. 
Ülejäänud kaks A-finaali kohta määratakse kiirema aja järgi. Võrdsete aegade puhul 
eelistatakse eraldistardis kõrgema koha saanud võistlejat. B-finaalis jooksevad A-finaalist 
välja jäänud jooksjad. Kui poolfinaalidesse pääsevad MN18, MN35 või MN50 klassi võistlejad, 
saavad nad oma klassis kõrgema koha kui poolfinaalidesse mittepääsenud osavõtjad. 
Kõigis klassides toimuvad ühisstardist kohajooksud poolfinaalidesse mittepääsenud 
osavõtjate vahel. Igas kohajooksus osaleb mitte rohkem kui kuus osavõtjat vastavalt 
eraldistardis saavutatud kohtadele. 
Kui võistleja põhjustab finaaljooksudes või kohajooksudes valestardi, siis teistkordse 
valestardi puhul eemaldatakse ta jooksust ja saab selles jooksus viimase koha. Kui teise 
võistleja takistamine viib diskvalifitseerimiseni ja selle takistamise tulemusena ei pääsenud 
teine osavõtja järgmisse ringi, lubatakse tal siiski järgmises ringis startida. Sellisel juhul 
stardib kõnealune osavõtja teises reas. Seda reeglit rakendatakse ainult erijuhul, kui 
takistamine oli sihilik. 
 
Märkesüsteem: SportIdent. SI kiipi on võimalik rentida 1 € eest ning see tuleb 

registreerimisel teatada. 

Registreerimine: Kuni 14. maini kell 23:59 (15. maini kell 14:00) osport.ee kaudu. 

Osavõtumaksud: MN18 – 3 €; MN21, MN35, MN50 – 6 €; 1945. a ja hiljem sündinud – 4 €. 

Korraldajad: MTÜ Osprint. Rajameister: Marek Karm. 

Varasemad A-finaali tulemused: 

aasta 
M21 - 1. 

koht 
M21 - 2. 

koht 
M21 - 3. 

koht 
N21 - 1. 

koht 
N21 - 2. 

koht 
N21 - 3. 

koht 

2012 
Lauri 
Tammemäe 

Ats Sõnajalg 
Timmo 
Tammemäe 

Kirti Rebane 
Kerda 
Timmusk 

Merike 
Paapson 

2013 Ats Sõnajalg 
Lauri 
Tammemäe 

Marek Karm 
Piibe 
Tammemäe 

Roos Lisette 
Parmas 

Anita Karnit 

2014 Ats Sõnajalg 
Lauri 
Tammemäe 

Timmo 
Tammemäe 

Piibe 
Tammemäe 

Marie 
Tammemäe 

Roos Lisette 
Parmas 

 

https://osport.ee/

