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61. JÜRIÖÖ TEATEORIENTEERUMISE VÕISTLUSKUTSE 

 
 

 

 

Jüriööjooks on Eestis igal aastal jüripäeva paiku toimuv öine teateorienteerumisvõistlus. Võistkonna 

suuruseks põhirajal on viis liiget, kellest kaks on naised. Põhiraja kõrval on võimalus osaleda ka lühemate 

distantsidega kolme vahetusega harrastajate rajal. 

Võistlusega tähistatakse ja meenutatakse 1343. aastal toimunud Jüriöö ülestõusu. 

 

VÕISTLUSKESKUS 

Hiiumaa Spordikeskus, Põllu tänav 27, Kärdla https://goo.gl/maps/RYtSXrsxMuzeDZw69  

Parkimine on võistluskeskuse lähiümbruses. Tähistust võistluskeskusesse ei ole. 

 

AJAKAVA  

Laupäev 23.aprill 2022 

18.00 Võistluskeskus  Hiiumaa Spordikeskuses  

19.30 Võistluse avamine Kärdla Keskväljakul 

21.00 Esimese vahetuse ühisstart võistluskeskuses 

21.02 Päike loojub 

23:10 Eeldatav harrastajate raja võitja finiśeerumine 

00:50 Eeldatav põhiraja võitja finiśeerumine 

5 min pärast võitja võistkonna lõpetamist suletakse vahetusala. 

10 min pärast võitja võistkonna lõpetamist on ühisstart seni startimata võistlejatele. 

Autasustamine toimub pärast iga raja ja klassi kolme parima finiśeerumist. 

 

VÕISTLEMISE KORD 

Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe vahetuse. Võitjaks on raja esimesena 

määrustepäraselt lõpetanud võistkond. Start suletakse 30 minutit pärast põhiraja võitnud võistkonna 

lõpetamist.Viis minutitpärast stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistlejatele (sh 

tühistatud ja katkestanud võistkondade veel startimata liikmetele). Finiš suletakse kaks tundi pärast 

eelpoolnimetatud võistlejate ühisstarti. 

 

OSAVÕTJAD 

Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega. 

EOL-iliikmesklubide võistkonnad peavad koosnema sama klubi liikmetest. 

Alla 14-aastastel (2008. a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri 

kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab loa võistlusmaterjalide kättesaamisel. 
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RAJAD JA KLASSID 

Võisteldakse kahel erineval võistlusrajal: põhirajal ja harrastajate rajal. 

Põhirada: teatejooks 5-liikmelistele võistkondadele, kellest vähemalt kaks peavad olema naised. Kohustuslik 

jooksujärjestus on M-N-M-N-M. Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus. 

Põhirajal peetakse arvestust järgmistes klassides: 

• Põhiklass: kõik põhirajale registreerunud võistkonnad. 

• Noored: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (sündinud 2004. a või hiljem). 

• Veteranid: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220aastat ja keegi 

ei tohi olla noorem kui 40 aastat (sündinud 1982. a või varem). Vanuste summa arvutatakse 

sünniaasta alusel. 

Harrastajate rada: Teatejooks kolmeliikmelistele võistkondadele, kus sooline koosseis ei ole määratud. 

Harrastajate klassi esimene vahetus jookseb põhiklassiga sama rada, järgmised vahetused on erinevad. 

Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus. 

 

RADADE LIGIKAUDSED PIKKUSED 

Põhirada  

I, II, III vahetus ca 8 km ca 50-55 min 

II, IV vahetus ca 5 km ca 40 min 

 

Harrastajate rada 

I vahetus ca 8 km ca 50-55 min 

II, III vahetus 5-6 km ca 40-50 min 

 

REGISTREERIMINE 

Võistkondade registreerimine toimub keskkonnas https://osport.ee/ kuni 18. aprillini 2022 (k.a). 

Registreerimine loetakse teostatuks osavõtumaksu laekumisega. 

 

Võistkonna nimeline koosseis, SI-numbrid või rendisoov ja vahetuste järjekord tuleb 

registreerimiskeskkonnas määrata hiljemalt neljapäeva 21. aprilli kella 17.00ks. Nimelisel registreerimisel 

on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. SI-pulga rentimise hind on 2 €. 

 

OSAVÕTUTASU 

Osavõtutasu suurus kehtib vastavalt makse laekumisele võistluste korraldajatele. 

Klass Kuni 31. märtsini 2022 (k.a) Kuni 17. aprillini 2022 (k.a) 

Põhiklass ja veteranid 75 €/võistkond 90€/võistkond 

Noored 35 €/võistkond 45 €/võistkond 

Harrastajad 45 €/võistkond 60 €/võistkond 

 

Osavõtutasu maksta Osport keskkonnas pangalingiga Hiiumaa Orienteerujate Klubi arveldusarvele 

EE492200001120048611 (Swedbank). 
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MAASTIK, KEELUALA 

Võistlusmaastikuks on Kärdla linn, linnalähedane Röösna mets, kadakased paepealsed, soised ja soostuvad 

endised lehtpuu puisniidud, pikematel radadel on Palukülas ka hea läbitavusega kuuse- ja männimetsa.  

Maastikul esineb tihedat alusmetsapõõsastikku, kaardile tumerohelisega märgitud kadastikud on kohati 

läbimatud. 

Keeluala vt skeemilt. Kuni võistluse alguseni ei ole võistlejatel lubatud keelualal liikuda kaardiga ega läbi viia 

orienteerumistreeninguid ning -võistlusi, välja arvatud siseorienteerumises. 

 

 

 

 

KAART 

Kaardi mõõtkava 1 : 10 000, 2022.a. Eelmiste kaartide lausaline korrigeering, Toivo Saue 2021-2022. 

Eelmised kaardid: Kärdla-Paluküla 2013037, Kärdla Ühisgümnaasium 2007063. 

 

ERILISED LEPPEMÄRGID 

Vahelduva ja ebamäärase läbitavusega mets, kohati esineb alusmetsa ja tuulemurdu.    

Maani okstega üksik kuusk pargis ja haljasalal. 
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OHUKOHAD 

Liiklusele avatud teed ja tänavad. Ületamatud ojad ja tiigid. Ületamatud lagesood. Maastikul esineb 

okastraataedade kaardistamata jäänuseid. 

 

KEELUALAD 

Õuealad ja kaardil vastava märgiga alad (enamasti tarastatud karjamaad). 

 

MÄRKESÜSTEEM 

Kasutusel on SPORTident (SI) elektrooniline märkesüsteem. Aktiveeritud on puutevaba SI-AIR funktsioon. 

 

RINNANUMBRID, GPS 

Võistlusel on kasutusel rinnanumbrid, haaknõelad nende kinnitamiseks peavad osalejatel endal olema. 

Rinnanumbrit ei tohi väiksemaks voltida ning startima peab rinnanumbriga. 

Korraldajad jagavad osadele võistkondadele GPS-seadmed võistluse reaalajas jälgimiseks. Võistkond 

vastutab ise GPS-seadme rajale kaasa võtmise eest ning GPS-seadme maha jätmise korral võidakse 

võistkonna tulemus tühistada.  

 

RIIETUS JA JALANÕUD 

Igat tüüpi metallnaastudega jooksujalanõud on keelatud. Korraldajad kontrollivad jalanõusid enne 

stardikoridori sisenemist ja mittemäärustepäraste jalanõudega võistlejat starti ei lubata. 

 

AUTASUSTAMINE 

Rändauhinna „Kalevipoeg kivi viskamas“ saab aastaks enda valdusesse põhiklassi võistkond. Võitnud 

võistkonna liikmeid autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb 

rändauhind järgmise Jüriöö teateorienteerumise jooksuni Eestimaa Spordiliit Jõud valdusesse.  

Autasustatakse põhiklassi, noorte, veteranide ja harrastajate kolme paremat võistkonda. Eriauhindadega 

autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat. 

 

PRAAM 

Praamipiletid ja sõidugraafikud www.praamid.ee. Soovitame osta piletid 2-3 nädalat varem. Kuigi pole 

tegemist kõrghoojaga, võib reede õhtul Rohuküla-Heltermaa ja pühapäeva õhtul Heltermaa-Rohuküla 

liinidel olla vähe viimase hetke eelmüügipileteid. Eelmüügist müüakse 70% praami täituvusest. 

 

MAJUTUS, PESEMINE, TOITLUSTUS 

Lähim majutusvõimalus on võistluskeskuses hiiumaaspordikeskus.ee/laagrite-korraldamine/, soovijad 

broneerivad majutuse sealt ise. 

Osalejate huvi korral pakutakse põrandamajutust hinnaga 5 eur öö/inimene - tellida hiljemalt 17.aprillil e-

postil hiiumaaok@gmail.com. 

Muid majutuskohti www.hiiumaa.ee/teenus/majutus/. 

Võistlusjärgne pesemine võistluskeskuses - NB! siseruumides ei ole lubatud liikuda välisjalanõudes. 

Eraldi toitlustust võistlejatele korraldatud pole, toidukauplused on avatud kuni kella 22ni ja õhtul on Kärdlas 

avatud mitmed söögikohad. 
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MUU INFO 

Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil. 

Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja filmida ning salvestatud materjale avalikustada. 

Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks. 

Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel. 

 

TREENINGUD 

Pärast Jüriööjooksu 24.-27.aprillil toimub Hiiumaal Eesti noorte- ja juunioride koondise treeninglaager. 

Laagri treeningud on avatud kõigile huvilistele. Täpsem info on hiljemalt 4.aprillil Hiiumaa OK kodulehel 

https://hok.ee/ 

 

KORRALDAJAD 

 

MTÜ Hiiumaa Orienteerujate Klubi, Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit 

 

Võistluse peakohtunik: Eda Tärk, tel 5661 5750, hiiumaaok@gmail.com 

Rajameister: Toivo Saue 

EOLi nõustaja: Elo Saue, tel 510 7705 

 

TOETAJAD 

 

 

 

 


