
                          Tallinn Sprint Weekend 2020
Aeg ja asukoht: 17-18.oktoober 2020.a, Tallinn
1.start:  17. oktoober 13:00 – sprint eraldi stardist. Edetabelivõistlus. Kaart: 
Noblessneri kvartal
2.start:  17. oktoober 18:30 – öine sprint ühisstardist. Edetabelivõistlus. Kaart: 
Tallinna vanalinn
3.start:  18. Oktoober 10:00 – Knock-Out sprint. Kaart: Tallinna vanalinn.
 
 
Osavõtuklassid ja stardimaksud: 

Klassid: Stardimaksud

1 start 2 starti 3 starti

MN14, 
MN18, 
MN65, 
MN75

  7€  14€ 18.90€

MN21, 
MN40, 
MN50, 

MN60,

Vabarad
a  

15€ 30€ 40.50€

                     

Registreerimine:  Kuni 12.10. 2020.a. kella 23:59 Koos registreerimisega 
tasuda osavõtumaks 

MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme arvele LHV A/A EE507700771001309152 

Lisaregistreerimine vabade reservkohtade piires ja kaardi olemasolul 20€ 
stardikord ja klassides M14, MN18, MN65 ja MN75 10€ stardikord.

Vabale rajale saab  stardimaksu tasuda kohapeal.

Osavõtt üritusest toimub omal riisikol ja registreerimisega  kinnitatakse 
omavastutus. Alaealise osaleja eest vastutab lapsevanem. Võimalike 
õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.
Registreerimisega  nõustub osaleja avalikkusele suunatud teabe avaldamisega 
ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ettevõtmise
propageerimiseks.  Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada 
statistika ja ajaloo talletamiseks.
Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse 
korralduslikel eesmärkidel.

Võistlusnumbrid: Kõik võistlejad on kohustatud kandma võistlusnumbrit. Number 
tuleb kinnitada rinnale ja seljale. Numbrid saab kätte võistluste sekretariaadist.  



Haaknõelad palume võistejatel endil kaasa võtta. Rinnanumbrita starti ei lasta. 
Lisa rinnanumbri hind 1€ .

Märkesüsteem: SPORTIdent Air+ (Si kaardi rent 2€/stardi kord)
Renditud kaardi kaotamisel tasuda kaardi maksumus.

Info: Kohalesõidu ja võistluskeskuse asukoha info saadaval OK Nõmme 
kodulehel http://www.oknomme.ee 

Kaardid: sprindikaardid mõõtkavas 1: 4000; h2,5m

Maastik: Võistlus toimub hoonestatud linnatänavatel ja parkides. 
1.start:  17. oktoober 13:00 – sprint eraldi stardist, kaart Noblessneri 
kvartal EOL kaardiserver number 2020006 maastik on suletud alates 
01.02.2020 kuni võistlusstartide alguseni.

Ohukohad: Järsakud, trepid, liiklus teedel ja tänavatel. Tänavatel liiklus pole 
suletud! ETTEVAATUST teede ületamisel!

Tulemuste arvestamine: Etappidel kogutud punktide summas. Esimene koht 
saab 100 punkti, järgmised võistlejad saavad punkte vastavalt kaotatud ajale.
Valem: Võitja aeg/võistleja aega*100
Kui võistleja ei stardi või ei saa tulemust siis punkti väärtus on “0”

Nimi Aeg Punktid
Võistleja 1 0:28:18 100,00
Võistleja 2 0:29:15 96,75
Võistleja 3 0:32:14 87,80

3. Stardi punktid: 1. koht – 100 punkti, 2. koht – 95 punkti, 3. koht – 93 punkti, 4. koht – 91 
punkti, 5. koht – 89 punkti, 6. koht – 87 punkti, 7. koht – 85 punkti, 8. koht – 83 punkti, 9. koht – 81 
punkti, 10. koht – 79 punkti, 11. koht – 77 punkti, 12. koht – 75 punkti, 13. koht – 73 punkti, 14. koht
– 71 punkti, 15. koht – 69 punkti, 16. koht – 67 punkti, 17. koht – 65 punkti, 18. koht – 63 punkti, 19.
koht – 61 punkti, 20. koht – 59 punkti, 21. koht – 57 punkti, 22. koht – 55 punkti, 23. koht – 53 
punkti, 24. koht – 51 punkti, 25. koht – 49 punkti, 26. koht – 47 punkti, 27. koht – 45 punkti, 28. koht
– 43 punkti, 29. koht – 41 punkti, 30. koht – 39 punkti, 31. koht – 37 punkti, 32. koht – 35 punkti, 33.
koht – 33 punkti, 34. koht – 31 punkti, 35. koht – 29 punkti, 36. koht – 27 punkti, 37. koht – 25 
punkti, 38. koht – 23 punkti, 39. koht – 21 punkti, 40. koht – 19 punkti, 41. koht – 17 punkti, 42. koht
– 15 punkti, 43. koht – 13 punkti, 44. koht – 11 punkti, 45. koht – 9 punkti, 46. koht – 7 punkti, 47. 
koht – 5 punkti, 48. koht – 3 punkti, 49. koht – 2 punkti, 50. koht – 1 punkti.

Autasustamine: Autasustatakse üldarvestuses esimest kolme paremat meest 
ja naist.
Kui klassis on alla kuue osavõtja, siis autasustatakse ainult esimest kohta.    
 

Korraldaja: OK Nõmme   http://www.oknomme.ee/



Peakorraldaja: Sergei Rjabõškin +372 5106132, e-mail: rjaba@srd.ee 

Peakohtunik: Kaido Nurja +372 50 57187, e-mail:  kaido.nurja@gmail.com

Peasekretär: Olga Andrejeva +372 53777111, e-mail:  nomme.ok@gmail.com

Rajameister: Sergei Rjabõškin

1. Start  17.10.2020 Noblessneri kvartal
Sprint ( EOL edetabelivõistlus)

Ajakava:
17.10.2020 11:30- algab võistlejate registreerimine. Iga võistleja saab 
rinnanumbrid.
                     13:00 – startide algus. 

Võistlusmaastik: Põhja-Tallinn 1.start:  17. oktoober 13:00 – sprint eraldi
stardist, kaart Noblessneri kvartal EOL kaardiserver number 2020006 
maastik on suletud alates 01.02.2020 kuni võistlusstartide alguseni.

 
Eelstart: 5min. 

Kaart: UUS KAART, 1:4 000 h2,5m autor Marek Karm, talv 2020a.

Lisalegendi saab stardist. Kinnitusvahendeid stardis ei ole. 

Rajad: Sprint 3,5km

Rajameister: Sergei Rjabõškin

                                            2. Start  17.10.2020 Tallinna vanalinn

Öine sprint ühisstart( EOL edetabelivõistlus) . One man relay 

Ajakava:

17.10.2020 17:30- algab võistlejate registreerimine.
                     18:30 – startide algus.

Võistlusmaastik: Tallinna vanalinn

Kaart: UUS KAART, 1:4 000 h2,5m, autor Kaido Nurja, talv 2020a. Kahepoolne
kaart.

Legendid on ainult kaardil.



Rajad: Kasutusel on hajutus.

Rajameister: Sergei Rjabõškin

Võistluse kord: Start on ühisstardist. Iga võistleja saab stardist kahepoolse 
kaardi. Kontrollpunktid tuleb läbida õiges järjekorras ja teise ringi kaardil 
jätkuvad järjekorranumbrid suurenevas järjekorras. 

                            3.  Start  18.10.2020 Tallinna vanalinn

                                                             Knock Out sprint 

Ajakava:
18.10.2020 09:00- Algab võistlejate registreerimine.
                     10:00- Eeljooksu startide algus.

                    ~11:00- Esimese poolfinaali start

                       12:00- Esimese finaali start 

Võistlusmaastik: Tallinna vanalinn

Kaart: UUS KART.   1:4 000 h2,5m; autor Kaido Nurja, talv 2020a.

Legendid on kaardil.

Rajad: Kõikide klasside mehed jooksevad eeljooksu ühel rajal, mille tulemuste 
põhjal selgitatakse poolfinaalid ja lohutusjooksu startijad. Kõikide klasside 
naised jooksevad eeljooksu ühel rajal, mille tulemuste põhjal selgitatakse 
poolfinaalid ja lohutusjooksus startijad.  

Finaalis on hajutus.

Eeljooksu  võitjaaeg 12-14min

Poolfinaali võitjaaeg 10-12min

Finaali ja lohutusjooksu võitjaaeg 10-12min

Rajameister: Sergei Rjabõškin



Võistluse kord:
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Kui eeljooksust ja poolfinaalist edasi ei saanud, joostakse lohutusjooksu 
päevaku formaadis.
Kolmanda päeva lõplikud tulemused klassides selguvad: finaali tulemuste 
põhjal, nende järel poolfinaalide aegade järgi ja ülejäänud eeljooksude 
järjestuse põhjal. 
Näide: M40 (5 sportlast said poolfinaali, ja 2 said finaali).
1-2.koht sportlased, kes jooksid finaalis
3-5.koht sportlased, kes jooksid poolfinaalis
6+kohad sportlased, kes ei saanud poolfinaali 
 


	1. Start  17.10.2020 Noblessneri kvartal

