
MUST KOTKAS 2015

KL Põlva Maleval on au kutsuda teid osalema lahingpaari sõjalis-sportlikule patrullvõistlusele 
„MUST KOTKAS 2015“. Võistlus hõlmab kahte vanuseklassi: Kaitseliitlased ja Naiskodukaitse 
(18+ eluaastat) ning Kodutütred ja Noorkotkad (vanuses kuni 17 eluaastat). Samuti on hea 
tõdeda,et võistlus on järjest rohkem populaarsust kogumas ning osaljate arv kasvab iga 
aastaga.

Oodatud on nii võistlejad, abilised, pealtvaatajad ning loomulikult kaasaelajad.

 
Võistlus toimub 28-29 august 2015 Põlvamaal. Registreerimine lõpeb 14UAG2015.

 
Teeme koos Kaitseliidu ja loomulikult enda elu huvitavamaks.

 
Üheskoos tugevaks,

Info allar.eesmaa või +372 56488219.
Registreerimine Triin Väisanen, mobiil 56320331; vaisanen99
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Teeme koos Kaitseliidu ja loomulikult enda elu huvitavamaks.

 
Üheskoos tugevaks!

Info allar.eesmaa gmail.com või +372 56488219.
Registreerimine Triin Väisanen, mobiil 56320331; vaisanen99 gmail.com



Võistlusjuhend osavõtjatele

KL Põlva Maleva korraldatav sõjalis-sportlik lahingpaari patrullvõistlus „MUST KOTKAS“ 
sisaldab erinevaid kontrollpunkte, mille läbimiseks on vaja rakenda natuke füüsilist jõudu, 
osavust, laia silmaringi ja loomulikult sõduri baasteadmisi.

„MUST KOTKAS“ on mõnusalt põnev võistlus, kus väga lihtsalt on võimalik võita endale juurde 
hinnalisi auhindu. Kolme esimest lahingupaari autasustatakse lisaks medalitega ja võitjaid 
rändkarikaga.

Võistluse eesmärgid:
a. Kaitseliitlastes ja tema eriorganisatsioonide liikmetes ühtsustunde tekitamine ja 

aktiivsuse tõstmine;
b. Põlvamaa vaatamisväärsuste tutvustamine;
c. kaitseliitlaste sõdurioskuste ja –teadmiste kontrollimine;
d. kaitseliitlaste üldteadmiste kontrollimine (looduse-, ajaloo-, kultuuri- jne alal); 
e. vaimu, vastupidavuse, teravuse ja tähelepanelikkuse proovilepanemine;
f. kaitseliitlaste omavaheliste tutvuste loomine;
g. Kaitseliidu kui organisatsiooni arendamine.

Osalemine:
Võistlus toimub 28.-29. augustil 2015 (tavaks on saanud, et võistlus toimub iga aasta viimasel 
täispikal augustikuu nädalavahetusel).

Patrullvõistlusest saavad osa võtta esmajärjekorras kaitseliitlased ja maksimaalselt 18 
lahingupaari. Seejuures on eelisõigus kodumaleval. Esindajate olemasolu on soovituslik. 
Teatada tuleb osalejate ees-ja perekonnanimed, esindaja nimi (kui on) malev, mida esindatakse, 
kontakttelefon, e-posti aadress ning majutuse soov (peale võistlust on meil tavaks teha grilli ja 
sauna). 

Registreerida saab kuni 14AUG2015. 
Lisaks tuleb esitada järgnevad dokumendid:

• Allkirjastatud leht ohutustehnika juhendite ja eeskirjadega tutvumise kohta (blankett 
lisatud, vt LISA 1)

• (ainult noorem võistlusklass). Vanemate kirjalik nõusolek osalemaks patrullvõistlusel 
Must Kotkas. (blankett lisatud, vt LISA 2).

Kontseptsioon:
Võistluse ametlik töökeel on eesti keel. Võistlusel osalevad kaheliikmelised võistkonnad 
(lahingpaarid). Võistlejad läbivad trassi jalgsi liikudes, kasutades maastiku eripära. Trassil on 
kontrollpunktid (edaspidi CP), kus tuleb täita mitmesuguseid ülesandeid. Kõrvaliste abivahendite 
kasutamine on rangelt keelatud. Lahingpaar ei saa jätkata võistlust, kui üks paariline katkestab. 
Katkestada saab kontrollpunktis. Väljaspool kontrollpunkti saab katkestada ainult tõsisema 
vigastuse korral, teatades sellest koheselt läbiviijatele. Kogu võistluse käigus järgitakse 
kaitseväes kehtivaid ohutustehnika eeskirju. Rajal tegutseb vastutegevus.

Vastane:
Vastane võib tegutseda lagedatel, pinnaskattega teedel ja metsateedel ning kuni 50m metsa 
sisse. Kontrollpunkti ümbruses on kuni 200 m raadiuses vaba tsoon. Kui vastane saab teid kätte, 
siis peate loovutama elutalongi. Võistleja on loetud kättesaanuks, kui vastane on käega võistlejat 
puudutanud. Kui elutalongid saavad otsa, siis märgitakse ülesse teie nimi, võistkond, aeg ja 
asukoht. Ühe elutalongi väärtus on 8 karistuspunkti. Elutalongi peale PEAB märkima: 



kinnivõtmise aeg (TDG, N: 28 1359 AUG15), koordinaadid ja elutalongi võtja nime. Finišis tuleb 
esitada allesjäänud elutalongid. Kõik puuduolevad talongid võidakse lugeda karistuspunktideks.

Rada ja kontrollpunktid:
Võistlustrassi pikkus on linnulennult 30 km, nooremale vanuseklassile u 15 km. Trass läbitakse 
mööda endale kõige sobilikumat marsruuti. Kohustuslik on läbida kõik kontrollpunktid. Postkastid 
ja boonusülesanded on vabatahtlikud. 5-10 minutit enne iga ülesande sooritamist saavad 
võistlejad juhendi selle kohta, mida neil tuleb teha ja missugune on hindamissüsteem. Kui tekib 
küsimusi, juhend ei ole arusaadav või on puudusi, siis vastab neile kontrollpunkti kohtunik. 
Võistlejal on õigus teada saada punkti läbimise aega ja võimalusel saadud karistuspunkte. Igal 
ülesandel on ajaline piirang, mille ületamisel võistkonna sooritus peatatakse. Igale lahingpaarile 
antakse KV kaart (värviline+mustvalge), kuhu on peale kantud CP-d või esimese CP 
koordinaadid. Kontrollpunkti võib siseneda etteantud ajast 60min varem, kuid mitte minutitki 
hiljem. Juhul, kui antud aega ei jõuta, siis tuleb CP ikkagi läbida, kuid ülesannet sooritada ei saa. 
Kontrollpunkt suletakse, kui viimane võistkond on sealt läbi läinud.

Rajal ja kontrollpunktides, peavad võistlejad valmis olema järgmiste ülesannete 
täitmiseks:

• traditsiooniline viktoriin;
• patrullimine;
• luureülesande sooritamine (võiks osata täita luureraportit);
• KL kasutatavate relvade (AK-4, USP; KSP-58; M-14; SP2 jms) tundmine hoolduse 

tasemel (kokku-lahti ja töökorrasoleku kontroll; ainult vanem klass);
• kadunud teate otsimine;
• takistusriba;
• side (KL kasutatavad vahendid);
• sõduri üldteadmiste hindamine;
• jookse „FOREST GUMP“.

Ülesandeid ja kontrollpunkte võib lisanduda.

Võistkondadel on keelatud:
• trassil ja kontrollpunktis kõrvalise abi kasutamine;
• transpordi kasutamine raja läbimiseks (erandkorras läbiviija loal, iga läbitud kilomeetri 

eest on kümme karistuspunkti võistkonnale);
• põllukultuuride tallamine;
• tule tegemine mitte ettenähtud kohtades;
• trassile prahi loopimine;
• dopingu, narkootiliste või alkohoolsete ainete kasutamine;
• kaupluste, poodide ja toitlustusasutuste teenuste kasutamine;
• võistluse käigus trassil võistlejate vahetamine;
• teiste võistkondadega ühinemine trassi läbimise lihtsustamiseks;
• kohtunike käskudele mitte allumine.

Kohtunikel on õigus diskvalifitseerida reegleid rikkunud lahingpatrulle.

Kohustuslik individuaalne varustus:
• EKV välivorm KL tunnustega (ainult vanem klass)
• EV riigitunnus (riigilipp)
• mobiiltelefon + laetud aku;
• individuaalne med. pakk;
• kompass;
• taskulamp + varupatareid;



• nuga;
• seljakott või rakmed (soovitavalt tumedat värvi);
• tikud või välgumihkel;
• kirjutusvahend (nii paberile kui ka kaardile; soovituslikult marker ja harilik pliiats);
• veepudel/jooginõu (min 1.5L);
• toit 20h (antakse Põlva maleva staabist Põlva maleva liikmetele, PEAB 

REGISTREERIMISEL ÜTLEMA, kuivtoidu paki saab kätte registreerimisel);
• varupesu (T-särk, 2x sokid, aluspüksid, soble (kampsun vms) – seljas olevad riided ei 

lähe arvesse);
• magamiskott (ei pea olema Eesti KV poolt saadud);
• EKV kaart 1:50000 (antakse mandaadis);
• fotoaparaat (digikaamera; soovituslik);

Soovituslik varustus:
Pärast võistlust saab end pesta ja saunas käia. Arvestada tuleks vahetusriiete ning jalanõudega 
(tsiviilriided), samuti peaksid kaasas olema omad hügieenivahendid.

Iga puuduoleva kohustusliku varustuselemendi puudumisel saadakse 10 karistuspunkti. 
Korraldaja võib muuta veel kohustusliku varustuse nimekirja, kuid sel juhul tagatakse see 
võistlejatele kohapeal.

Teenindustoetus:
Põlva Maleva hoone juurest on tagatud transport võistluspaika ja tagasi.
Soe toit on ootamas finišis.
Rajal (kontrollpunktides) on võimalik täiendada joogivarusid ja saada pisemat esmaabi 
(plaastrid, valuvaigistid, jne).
Meditsiiniteenistus liigub rajal ringi.
Õhtul on soovijatel võimalik grillida ja tšillida Põlva Maleva staabi juures. Tehakse auto-sauna. 
Mõned joogid ja söögid on tagatud korraldajate poolt. Hea tava on see, et võetakse ise kaasa 
endale ja natuke sõbrale ka.
Vajadusel tagame majutuse (vajadusest teavitada esmasel registreerimisel).

Ajakava:
28.august 2015.
Erinevate relvade õpe (soovituslik):    17:00 - 18:00
Kohtunike ja abiliste instruktaaž (staabiklass):  17:00 - 18:00   
Registreerimine (maleva hoone taga):    18:00 - 18:30
Mandaat        18:30 - 19:30
(instruktaaž ja stardijärjekorra loosimine):   
Võistlejate sõit STARTi     19:30
Esimene võistkond START (orienteeruv):    21:00

29.august 2015
Esimene võistkond FINIŠ (orienteeruv):      15:00
Protestide esitamine  (viimane võistkond finišeerub)  +30min (orienteeruvalt 20:30)
Autasustamine ja loos (orienteeruv):    21:15
Grill, muusika ja tagasiside     21:00 - hommikuni

Vajalike erivahendite ja varustuse puudumisel võtta ühendust vbl Vahur Ojamets`ga 
Tel 52 95350; 79 98 225

Autasustamine:
Iga vanusegrupi kolme esimest võistkonda autasustatakse medalite, diplomite ja meenetega. 



Kõigi osalejate, abiliste ja kohtunike vahel loositakse välja KL Põlva Maleva meeneid. Loosi 
peaauhind on seljakott.

Võistlejate äraliikumine enne autasustamist on lubatav ainult peakorraldaja loal. Ilma 
teavitamata lahkunud võistkonna tulemus tühistatakse.

KOOSTAS:

Allar Eesmaa
Kapten
Peakorraldaja
allar.eesmaa@gmail.com
+37256488219



Lisa 1 – OHUTUSTEHNIKA 

KL PÕLVA MALEVA PATRULLVÕISTLUS „MUST KOTKAS 2015“

Ohutustehnika allkirjad patrullvõistlusele  „MUST KOTKAS„ 28.-29.08.2015
          
Võistleja nr 1 nimi: ____________________________________________________________

Võistleja nr 2 nimi: ____________________________________________________________

Esindaja nimi: _______________________________________________________________

     (ees- ja perekonnanimi; TRÜKITÄHTEDEGA): 

Olen teadlik enda tervislikust seisundist ja vastutan oma tervisliku seisundi ja korraliku käitumise 
eest. Olen teadlik võistlejatele ettetulevatest ohtudest ning kohustusest täita üldteada 
ohutusnõudeid ning KV ja KL ohutuseeskirju. 
             

Võistleja nr 1 allkiri ………………………………………………………………..

Võistleja nr 2 allkiri ……………………………………………………………….. 

Esindaja allkiri   ……………………………………………………………………

Kooskõlastusleht esitada täidetuna võistluse mandaadis!



Lisa 2 - KOOSKÕLASTUSLEHT

KL PÕLVA MALEVA PATRULLVÕISTLUS „MUST KOTKAS 2015“

Olen nõus oma lapse …………………………………………………………………………………….
          (ees- ja perekonnanimi; isikukood; TRÜKITÄHTEDEGA) 

osavõtuga patrullvõistlusest 28.-29.08.2015 Põlva maakonnas.

Olen teadlik lapse tervisliku seisundi teavitamise kohustusest ja vastutan tema tervisliku seisundi 
ja korraliku käitumise eest. Enne võistlust räägime võistlejatele ettetulevatest ohtudest ning 
lapse kohustusest täita üldteada ohutusnõudeid ja täiskasvanud juhendajate instruktsioone. 
             
Lapsevanema(te) kontaktandmed:
Ees- ja perekonnanimi………………………………………………………………..

Telefoninumber:..................................................................................................

E-posti aadress:....................................................................................................… (vajadusel)

Informatsioon  lapse tervisliku seisundi kohta (vajadusel kinnises ümbrikus):

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Lapsevanem………………………………………………………………..
    (nimi, allkiri, kuupäev)

Kooskõlastusleht esitada täidetuna võistluse mandaadis!


