
 



Tallinn O-Week 
18.-23.juuni, 2012 
VÕISTLUSKUTSE 

 
  

 

Tere tulemast Tallinna orienteerumisnädalale! 
Tallinna orienteerumisnädal on üritus, kus terve nädala ulatuses on iga päev võimalik saada 

täisväärtuslikku orienteerumiselamust. Kuue päeva jooksul saab osaleda kolmel suurepärase 

maastikuga päevakul ning kolmel võistlusel. Nii kolmapäeval kui ka reedel jagatakse põhiklassis 

maailma edetabeli punkte ning O-nädala lõpetab juba 8.korda toimuv legendaarne 100 kontrollpunkti 

jooks. 

 

 Aeg, koht ja programm 

Esmaspäev 

18.juuni 

Päevak 

pikendatud sprint 
Tallinna Botaanikaaed 

Teisipäev  

19.juuni 
Päevak Keila-Joa 

Kolmapäev 

20.juuni 

Tallinna MV sprint (WRE) 

Eesti sprindikarika osavõistlus 
Tallinna vanalinn 

Neljapäev  

21.juuni 
Päevak Kodasoo 

Reede  

22.juuni 

O-Nädala Finaal, 1.päev lühirada 

(WRE) 
Voose 

Laupäev  

23.juuni 

O-Nädala Finaal, 2.päev tavarada 

(100KP) 
Voose 

 

Täiendav üritus! 

Kolmapäeva õhtu 

20.juuni 
O-Nädala Pubiralli  Tallinna Vanalinn 

 

Võistlusklassid 

MN 8 – 70+ 

Samuti avatud rada kõikidel 

päevadel. 

 

Registreerimine 

Kuni 30.mai / 16.juunini 

kodulehel http://sk100.ee/reg/ 

Rohkem infot kodulehel -  

http://sk100.ee/ 

 

Kultuuriprogramm 

Korraldajad pakuvad O-Nädala 

osalejatele hulga võimalusi 

külastamaks vaatamisväärsusi 

ja muid kultuuriüritusi Tallinnas 

või selle vahetus läheduses 

terve nädala vältel. 

 

 
 
Korraldajad 

 

 
 
 

http://sk100.ee/reg/
http://sk100.ee/2012/oweek
http://sk100.ee/2012/oweek
http://sk100.ee/2012/oweek
http://sk100.ee/2012/oweek
http://sk100.ee/2012/oweek
http://sk100.ee/2012/oweek


 Võistluspäevade teave 

 

 

Esmaspäev 18.juuni - Tallinna Botaanikaaed 

Päevak, startida saab vabalt valitud ajal vahemikus 17.00 kuni 19.30. 

Sprindiorienteerumiskaart mõõtkavas 1:4000, samakõrgusjoonte vahe 

2m. Rajad lihtsast tehniliseni. Pikkused 1,5 km - 5,5 km. 

 

 

 

 

 

 

 

Teisipäev 19.juuni - Keila-Joa 

Päevak, startida saab vabalt valitud ajal vahemikus 17.00 kuni 19.30. 

Rajad lihtsast tehniliseni. Pikkused 2 km - 7 km. 

Lisaks rattaorienteerumise võimalus, pikkused 5 km - 22 km. 

Orienteerumiskaart mõõtkavas 1:10000, samakõrgusjoonte vahe 2,5m. 

 

 

Kolmapäev 20.juuni - Tallinna Vanalinn 

WRE sprint 

Tallinna MV sprint 

Eesti sprindikarika osavõistlus 

Tallinna Vanalinna tänavate ja seal ümbruses asuvate parkidega väga 

vaheldusrikas maastik. Kõrguste vahe ühel nõlval kuni 30m. 

30% uut kaardistust! 

Sprindiorienteerumiskaart mõõtkavas 1:4000, samakõrgusjoonte vahe 

2m. 

 

Neljapäev 21.juuni - Kodasoo 

Päevak, startida saab vabalt valitud ajal vahemikus 17.00 kuni 19.30. 

Rajad lihtsast tehniliseni. Pikkused 2 km - 7 km. 

Orienteerumiskaart mõõtkavas 1:10000, samakõrgusjoonte vahe 2,5m. 

 

 

 

 

Reede ja laupäev 22.-23.juuni - Voose 

WRE-lühirada and 100KP (O-Nädala Finaal) 

Maastiku moodustab edela-kagu suunaline Voose-Matsimäe oosistik, mis 

on enamasti keskmiselt ja tugevalt liigestatud, paljude järsunõlvaliste 

negatiivsete pinnavormidega. Läbitavus on vahelduv, halvast väga heani, 

kuid enamasti keskmine ning piiratud nähtavusega. Esineb palju väikeseid 

lagendikke. Teede- ja radadevõrk on hõre. Sood on üldjuhul kuivad. 

Orienteerumiskaart mõõtkavas 1:10 000, samakõrgusjoonte vahe 2,5m.  

WRE lühiraja ja 100KP jooks toimub koondarvestuses, kahe päeva ajad 

liidetakse. 

 

 



  
 

 

  
 

Ära maga maha aasta suurimat orienteerumiselamust!! 

 


