
TALLINN SPRINT WEEKEND 2021 

Aeg ja asukoht:  
02-03.oktoober 2021.a, Tallinn 

1.start:  02. oktoober 14:00 – sprint eraldistardist. Edetabelivõistlus. Kaart: Peetri asum. 
2.start:  02. oktoober 18:30 – öine sprint ühisstardist. Edetabelivõistlus. Kaart: Peetri asum. 
3.start:  03. oktoober 10:30 – sprint eraldistardist+ viitstardiga sprint. Kaart: Ülemiste kvartal. 

Osavõtuklassid ja stardimaksud:  

Klassid:  1 start 2 starti 3 starti 

MN14, MN18, MN65, MN75 7€ 14€ 21€ 

MN21, MN40, MN50, MN60, Vabarada 15€ 30€ 45€ 

Kiibirent 2€ 4€ 6€ 

Registreerimine: Kuni 26.09. 2021.a. kella 23:59 www.osport.ee kaudu. Koos registreerimisega tasuda 
osavõtumaks MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme arvele LHV A/A EE507700771001309152  
Eelregistreerimine jõustub alles pärast osavõtutasu laekumist võistluse korraldajale. Korraldaja ei luba 
osavõtutasu mitte maksnud võistlejat starti. Kohapeal sularaha arveldamist ei toimu. 
Lisaregistreerimine vabade reservkohtade piires ja kaardi olemasolul 20€ stardikord ja klassides M14, 
MN18, MN65 ja MN75 10€ stardikord. Vabarajale saab  registreerida kohapeal ja tasuda ülekandega. 
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. Numbrid saab kätte karantiinialast.  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 60€. 

Covid info: Vastavalt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku laialdase tõusu 
ja EV valitsuse* poolt kehtestatud meetmetele, oleme kehtestanud osalemiseks rangemad 



tingimused. See tähendab, et võistlustel saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 
haiguse läbi põdenud või negatiivse PCR - testitulemusega täiskasvanud (kuni 72h enne võistlust). 
Selleks on vajalik korraldajale esitada vastav tõend paberkujul või elektroonselt, täpsem teave tõendi 
esitamise kohta ilmub võistlusinfos. 18-aastastele ja noorematele antud osalemise piirangud ei laiene. 
Vaktsineeritud täiskasvanute puhul peab olema saavutatud täisvaktsineeritus. Igaüks saab oma 
vaktsineerimistõendi luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee ning selle sealt alla laadida oma 
arvutisse või mobiiliseadmesse. Patsiendiportaalist saadav vaktsineerimistõend on tasuta.  

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

2.oktoober võistluskeskus                                  
Keskus (lat, lon): 59.396273, 24.808527 

 

 

 

 

 

 
3.oktoober võistluskeskus Keevise tn. 3 
Keskus (lat, lon): 59.421004, 24.799885 

 

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

Maastik: Võistlus toimub hoonestatud linnatänavatel ja parkides.  

Kaart Peetri asum (EOL kaardiserver number 2021060) maastik on suletud alates 16.08.2021 kuni 
võistlusstartide alguseni. 

Ohukohad: Järsakud, trepid, liiklus teedel ja tänavatel. Liiklus tänavatel 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 

Autasustamine: Autasustatakse üldarvestuses esimest kolme paremat meest ja naist. Kui klassis on 
alla kuue osavõtja, siis autasustatakse ainult esimest kohta. Auhinnafond 600€.   

Võistluste ametlik majutusettevõte: Oru Hub Hotell  https://oruhotel.ee/ 

Ettetellimisel korraldame hotellist transpordi võistluskeskustesse. 

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: Sergei Shved, e-mail: sergei@srd.ee  

Rajameisterid: Sergei Rjabõškin, Olga Andrejeva, Kaido Nurja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Start  02.10.2021 Peerti asum Rae vald Harjumaa 

Sprint ( EOL edetabelivõistlus) 

Ajakava: 

02.10.2021 12:30- algab võistlejate registreerimine.  

                     14:00 – startide algus. Stardiintervall 1min. 

Võistlusmaastik: Peetri asum  

 

 

 

 

 

 

02.10 sprindivõistlusel on soojendusalaks Peetri kooli staadioni karantiini ala.  Karantiini sisenemine 
sulgub kell 14:00. Kõik võistlejad peavad enne enda starti läbima stardikarantiini ala. Stardikarantiini 
alal on keelatud kasutada nutiseadmeid või muul viisil saada infot võistlusradade ja võistlusmaastiku 
kohta. Stardikarantiini sisenemisel kontrollitrakse COVID-19 tõendit ja tehakse enda SI kaardiga märge 
korraldaja poolt näidatud SI jaamas. Stardikarantiinis on korraldaja poolt, välikäimla, kätepuhastusaine. 
Stardikarantiinis ei ole korraldaja poolt võistlejatele telke või muid katusealuseid - need tuleb 
võistlejatel soovi korral endal kaasa võtta.  Stardikarantiinist toimub kottide ja riiete transport 
võistluskeskusesse selleks ettenähtud infotelki.  Eelstardi aeg on 3 minutit. Lisalegendid saab 2 minutit 
enne starti.  

Eelstart: 3 min.  

Kaart: UUS KAART, 1:4 000 h2,5m autor Kaido Nurja, suvi 2021a. 

Lisalegendi saab stardist. Kinnitusvahendeid stardis ei ole.  

Rajad: Sprint 3,5km 

Rajameister: Kaido Nurja 



2. Start  02.10.2021 Peetri asum Rae vald Harjumaa 

Öine sprint ühisstart (EOL edetabelivõistlus) . One man relay  

Ajakava: 

02.10.2021 18:15- algab võistlejate registreerimine. 

                     19:15 – startide algus. 

Võistlusmaastik: Peetri asum. 

 

 

 

 

 

Kaart: UUS KAART, 1:4 000 h2,5m autor Kaido Nurja, suvi 2021a. 

Legendid on ainult kaardil. 

Rajad: Kasutusel on hajutus. 

Rajameister: Olga Andrejeva, Kaido Nurja 

Võistluse kord: Start on ühisstardist.  

 

                             

  



3.  Start  03.10.2021 Ülemiste kvartal 

Viitstardiga sprint 

Ajakava: 

03.10.2021 09:30- Algab võistlejate registreerimine. 

                     10:30- Eeljooksu startide algus. Stardiintervall 1min. 

                     ~12:00- Esimese grupi finaali start. Finaalide stardi algus on pärast eeljooksu viimast 
startijat 1 tund. 

Võistlusmaastik: Ülemiste kvartal. 

 

 

Kaart: UUS KAART.   1:4 000 h2,5m; autor Sergei Rjabõškin suvi 2021 a. 
Legendid on kaardil. 

Rajad: Kõikide klasside mehed jooksevad eeljooksu ühel rajal, mille tulemuste põhjal selgitatakse 
finaalis  kuuesed grupid. Kõikide klasside naised jooksevad eeljooksu ühel rajal, mille tulemuste põhjal 
selgitatakse finaalis  kuuesed grupid. Finaalis on hajutus. 
Eeljooksu  võitjaaeg 10-12min 
Finaali võitjaaeg 15-17min 

Rajameister: Sergei Rjabõškin 

Võistluse kord: Finaalis moodustatakse 6 inimese grupid, eeljooksu tulemuste põhjal. Kuus parimat 
eeljooksu võistlejat stardivad esimeses grupis 00:00 minutil. Teine grupp 6 inimese stardib 00:15 ( e. 15 
sek hiljem.) jne. Finaalis Parimaks osutub võistleja kes finišeerub esimesena. Võistluse esimesed kolm 
selgitatakse vajadusel fotofiniši põhjal mitte esimesena finišijaamast märke saanud võistleja. Finišis on 
kasutusel 1,5m raadiusega AIR jaam ja tavajaam. Kui eeljooksust tulemust ei saa siis päeva tulemuseks 
on null punkti, kuid finaalis saab osaleda viimases 6 grupis. Kolmanda päeva lõplikud tulemused 
klassides selguvad: finaali tulemuste põhjal. 


