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61. JÜRIÖÖ TEATEORIENTEERUMISE VÕISTLUSINFO 
21.aprill kl 15:00 

 

Tere tulemast Hiiumaale! 

 

AJAKAVA  

Laupäev 23.aprill 2022 

18.00 Võistluskeskus  Hiiumaa Spordikeskuses  

19.30 Võistluse avamine Kärdla Keskväljakul 

20.15 Stardi-, vahetuse ja finiśeerimise demonstratsioon võistluskeskuses 

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. 

 

VÕISTLUSKESKUS 

Hiiumaa Spordikeskus, Põllu tänav 27, Kärdla. Tähistust võistluskeskusesse ei ole. 

Parkimine on Spordikeskuse taga (kõrgemal) ehk ida pool maja 

https://goo.gl/maps/wUcRERnqPVbPbQe79 
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RADADE PIKKUSED 

Põhirada  

I ja III vahetus 8,1-8,3 km, 18 KP 

II ja IV vahetus  5,4 km, 14 KP 

V vahetus 8,3-8,4 km, 19 KP 

Tähistatud rajalõigud on kokku 600 m raja pikkusest. 

 

Harrastajate rada 

I vahetus 8,1-8,2 km, 18 KP 

II vahetus 5,4-5,5 km, 14 KP 

III vahetus 6,2-6,3 km, 16 KP 

Tähistatud rajalõigud on kokku 600 m raja pikkusest. 

 

NIMELINE REGISTREERIMINE 

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

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

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

Hilisemad SI-pulga numbri muutmised jms on 5 eurose tasu eest. 

 

MÄRKESÜSTEEM 

Aktiveeritud on puutevaba SI-AIR funktsioon, kuid võistlejad saavad rada läbida ka vanema 

versiooni SI-pulkadega, tehes märke pulga SI-jaama auku torkamisega. Iga võistleja vastutab 

märke tegemise eest ise! Kui SI jaam ei tööta või võistleja ei ole veendunud, et märge SI pulgale 

toimus, tuleb tal KP läbimine märgistada kompostriga võistluskaardi serva ja teavitada sellest 

korraldajaid kohe peale finišeerimist ja vahetuse üle andmist. 

 

KAART 

Kaardi mõõtkava 1 : 10 000, 2022.a. Kõrgusjoonte vahe 2,5 m. Eelmiste kaartide lausaline 

korrigeering, Toivo Saue 2021-2022. Eelmised kaardid: Kärdla-Paluküla 2013037, Kärdla 

Ühisgümnaasium 2007063. 

 

Kaardil on KP rõnga juurde märgitud ainult punkti järjekorranumber. Punktide tunnusnumbrid on 

kaardi servas legendis. 

 

Kaardilehe suurus on kõigil radadel A3. Kaardid on trükitud veekindlale paberile. 

 

ERILISED LEPPEMÄRGID 

 

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

 

Maani okstega üksik kuusk pargis ja haljasalal. 

 

Musta rõngaga on kaardil tähistatud kiiged, mänguväljakud ja liivakastid. 
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MAASTIKU HETKEKIRJELDUS JA OHUKOHAD 

Kõrguste vahe maastikul on 0-20m. 

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

soostuvad endised lehtpuu puisniidud, pikematel radadel on Palukülas veidi ka hea läbitavusega 

kuuse- ja männimetsa.  

Maastikul esineb tihedat alusmetsapõõsastikku, kaardile tumerohelisega märgitud kadastikud on 

kohati läbimatud. Toomingas hakkab lehte minema ja sood on märjad. Lund metsas ei ole. Rada 

on võimalik läbida kuiva jalaga, kui just lompi ei astu. 

Ohukohtadeks on liiklusele avatud teed ja tänavad. Samuti kaardile märgitud ületamatud ojad ja 

tiigid, ületamatud lagesood. Maastikul esineb okastraataedade kaardistamata jäänuseid - neid on 

väga harva ja need ei ole maastikul tähistatud. 

 

KEELUALAD 

Õuealad ja kaardil vastava märgiga alad, enamasti tarastatud karjamaad. Võistlusmaastikule on 

võistlejatel keelatud siseneda kuni võistluse lõppemiseni. 

 

RINNANUMBRID 

Võistlusel on kasutusel rinnanumbrid, haaknõelad nende kinnitamiseks peavad osalejatel endal 

olema. Rinnanumbrit ei tohi väiksemaks voltida ning startima peab rinnanumbriga. 

 

 JALANÕUD 

Igat tüüpi metallnaastudega jooksujalanõud on keelatud, ka pealtvaatajatel. Eelkõige on see 

võistluskeskuses olevate kummikatete kaitsmiseks. Metallnaastudega  jalanõudega võistlejat starti 

ei lubata. 

Võistluskeskuse siseruumides on välisjalanõudega liikumine keelatud. 

 

STARDI- JA VAHETUSE KORRALDUS 

Esimese vahetuse jooksjad kogunevad ootealasse stardiks alates kella 20:50st. 

Järgmiste vahetuste jooksjad võivad siseneda ootealasse pärast oma võistleja läbijooksu 

võistluskeskusest.  

Ootealasse sisenemisel kontrollitakse võistleja SI-kaardi numbrit ja rinnanumbrit ning antakse 

korraldajate poolt määratud võistkondade liikmetele GPS-seadmed. Võistleja nullib ja aktiveerib 

SI-kaardi. Samuti antakse ootealasse sisenemisel võistlejale tema vahetusele ja rinnanumbrile 

vastav rulli keeratud kaart, mille tohib avada alles stardihetkel. 

 

Rajalt tulev võistleja ületab finišijoone, teeb SI-jaamas finišimärke ja annab oma võistluskaardi ära 

korraldajale. Seejärel jookseb võistleja barjäärini ja käepuutega saadab järgmise vahetuse 

võistleja rajale. Stardi saanud võistleja võib avada kaardi ning jookseb edasi K-punkti.  

 

Finišeerunud ja vahetuse üle andnud võistleja liigub tulemuse saamiseks finišitelki, loeb SI-pulga 

pealt andmed maha ning saab oma tulemuste lehe. Korraldaja võtab GPS-seadme sellega 

jooksnud võistlejatelt. 

 

Võistkonna finišis korjab kohtunik võistlejatelt nende võistluskaardi ära. Võistlejad saavad oma 

kaardid kätte sekretariaadist pärast kõigi veel startimata võistlejate ühisstarti. 
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GPS-JÄLGIMINE 

Korraldajad jagavad osadele võistkondadele GPS-seadmed võistluse reaalajas jälgimiseks. 

Võistluse käigus võidakse GPS-seadet kandvaid võistkondi lisada. GPS-seadmete kasutamine on 

korraldajate poolt määratud võistkondadele kohustuslik ning GPS-seadmest keeldumise korral 

võidakse võistkonna tulemus tühistada. 

Kõik GPS-seadmed antakse ootealasse sisenemisel ja võetakse ära finišitelgis. Palume varuda 

selleks aega! 

 

VÕISTLUSE JÄLGIMINE PEALTVAATAJATELE 

Võistluse kulgu saab võistluskeskuses jälgida suurelt ekraanilt. Otseülekanne on nii maastikult 

(kahes kontrollpunktis) kui ka võistluskeskusesse paigutatud kaamerate kaudu. Näidatakse TV-

punktide läbimist ja võistlejate liikumist läbi GPS-jälgimissüsteemi. Otseülekande asukoht 

pannakse Jüriööjooksu kodulehele https://hok.ee/61-jurioojooks-kardlas/ laupäeva lõunal. 

 

TULEMUSED 

Võistluste jooksvad tulemused https://otse.osport.ee/failid/otse/index.htm?e=JYRIOO22 

Lõplikud tulemused avaldatakse Jüriööjooksu kodulehel https://hok.ee/61-jurioojooks-kardlas/ 

 

AUTASUSTAMINE 

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

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. 

 

KAEBUSED JA PROTESTID 

Kaebused tuleb esitada kirjalikult võistluse sekretariaati nii kiiresti kui võimalik. 30 minutit pärast 

viimase lõpetaja finiśeerumist kaebusi enam vastu ei võeta. Korraldaja vaatab kaebuse läbi ning 

teatab otsuse viivitamatult kaebuse esitajale. Proteste on võimalik esitada ka korraldajate otsuste 

peale. Protest tuleb esitada kirjalikult EOL-i volinikule või žürii liikmele nii kiiresti kui võimalik, kuid 

mitte hiljem kui 15 min pärast protesti esile kutsunud otsuse teatavaks tegemist korraldajate 

poolt. Kaebuste ja protestide esitamine on tasuta. 

 

PESEMINE, TOITLUSTUS 

Võistlusjärgne pesemine on 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. 

 

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. 
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Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel 

eesmärkidel. 

 

ŹÜRII KOOSSEIS 

Sigrid Ruul, OK JOKA 

Tõnu Lillelaid, SK Saue Tammed 

Martin Simpson, OK Põlva Kobras 

 

KORRALDAJAD  

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

Ajavõtt, tulemused: Kustu Künnapas 

Rajameister: Toivo Saue 

EOLi nõustaja: Elo Saue, tel 510 7705 

 

MTÜ Hiiumaa Orienteerujate Klubi, Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit 

 

TOETAJAD 

 

 

 

 

 

 


