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 „Admiral Pitka luurevõistluse“ võistlusjuhend  

Üldkirjeldus 
„Admiral Pitka luurevõistlus“ on sisult kaugluure patrullide võistlus, mille kestvus on minimaalselt 48 

tundi. 

Põhilised tegevusalad on järgmised: 

 Varjatud liikumine maastikul nii päeval kui öösel vastavalt ette määratud ajakavale ning 

koordinaatidele. 

 „Vastase“ jõududega kontakti vältimine, nende kohta info hankimine ja edastamine.  

Lisategevused võivad olla järgmistest valdkondadest:  

 Pantvangide leidmine ja nende päästmine /vabastamine.  

 „Kaduma“ läinud gruppide leidmine. 

 Meeskonnatöö ülesanded. 

 Rahvusvaheliste militaarreeglite tundmine. (Rules of Engagement) 

 Maailma sõjaajaloo tundmine. 

„Admiral Pitka luurevõistlust“ korraldab Eesti Kaitseliit koostöös riiklike jõustruktuuride, 

ministeeriumite, seltside ja eraettevõtetega. 

Võistluse ametlik keel on inglise keel. 

Eesmärgid 
Välja selgitada parimad võistkonnad, kes suudavad täita neile püstitatud ülesandeid suure füüsilise 

koormuse ja pinge tingimustes. 

Mitmekesistada ja tihendada rahvusvahelist sõjalist koostööd. Luua võimalused uue 

militaarvarustuse ja oskuste testimiseks. 

Kontseptsioon 
Kogu võistluste trass on võistkondadele „vaenulik piirkond“ v.a. kontrollpunktid ja maa-ala 1km 

raadiuses loetuna kontrollpunkti keskmest. Võistkonnad peavad liikuma taktikaliselt õigesti, olema 

maskeeritud ja kasutama varjatud radu, vältimaks kontakti „vastasega“. Mandaadis ja sellele 

järgneval koosolekul saavad võistkonnad kätte kogu vajaliku „S2“ ja „S3“ poolt koostatud 

operatiivinformatsiooni. Trass läbitakse võistkondade poolt jalgsi, liikudes tuleb kasutada maastiku 

omapära „vastase“ eest varjumiseks. Trass läbitakse üksiku luure-päästegrupina, st., et võistkondade 

omavaheline koostöö on keelatud. Samuti on keelatud võistkondade omavaheline side ning side 

tugiisikutega (v.a. trassil selleks ette nähtud kohtades, kohtuniku juuresolekul). Võistkonna suurus on 

4 võistlejat. Katkestada on lubatud ainult 1 võistlejal. Kui võistkonda on jäänud 3 võistlejat, siis 

järgmis(t)e võistleja (te) katkestamisel, peab katkestama kogu võistkond. Katkestanud võistleja 

varustusest on teistel võistlejatel lubatud trassile kaasa võtta ainult toit ja laskemoon. Võistkond 

toitub trassil ainult kaasas olevatest varudest. Võistkonna abistamine lisatoidu ja – veega on 

keelatud (va juhul, kui seda ei näe ette konkreetse võistluse juhend). Sellekohase otsuse teeb 

võistluse peakohtunik. 



APLV juhend 2/12 rev:02.08.2015 

 

Üldine korraldus 
Majutus – korraldaja tagab kõikidele välisosalejatele majutuse telklaagris. 

Toitlustus – kõiki akrediteeritud osalejaid v.a. võistlevad võistkonnad,toitlustatakse sooja toiduga 

kolm korda päevas. Võistlevad võistkonnad toituvad trassile kaasa võetud toidust. 

Transport – kõik välisvõistkonnad vastutavad ise oma võistkonna transpordi eest Eestisse ja Eestist 

tagasi. Välisvõistlejaile tagatakse sideohvitseride abi alates Eestisse saabumisest. Võistkonna 

tugiisikute transpordivahendid registreeritakse mandaadis. Kontrollpunktidesse saavad siseneda 

ainult autoloaga sõidukid. Autoluba antakse ainult ühele autole, luba tagab sõidukile viibimise 

kontrollpunktis vastavalt ajakavale. Võistkonna teistel sõidukitel on kontrollpunktidesse sisenemine 

keelatud (va külalistepäeva kontrollpunkt). 

Esmaabi – baaslaagris asub esmaabipunkt, mis tagab esmaabi ööpäevaringselt. Esmaabi on tagatud 

trassi kõikides kontrollpunktides. Vajadusel saab võistkond esmaabi ka vastutegevuselt (sellist 

hädaolukorrast tingitud kontakti ei karistada). 

Side – osalevatele võistkondadele jagatakse raadiojaamad mandaadis. Võistkonna liikmete 

võistkonnasiseseks sideks on võistlejail lubatud kasutada ka omi raadiojaamu, nende töösagedused 

peavad olema Eesti seadusandlusega lubatud kasutada (sagedusloaga või loavabalt). Korraldajate 

side ning andme- ja hädaabiside on võistkondadele tagatud kogu võistluse kestel. 

Julgestus – trassil ja baaslaagris viibib pidevas valmisolekus kiirabi -/meedikuterühm. Trassi julgestab 

vähemalt 4-liikmeline SAR-rühm, kes on pidevas valmisolekus. 

Ametikohad ja struktuur  
Olulised ametikohad:  

 Peakorraldaja – Eesti Kaitseliit  

 Võistluse ülem – Kaitseliidu ülem. 

 Võistluse staabiülem – Kaitseliidu ülema poolt määratud ohvitser, kes juhib võistluse staabi 

tööd, korraldab ja viib koos korraldava toimkonnaga läbi võistluste igapäevaseid 

staabikoosolekuid, jagab adressaatideni võistluste ülema antud korraldused ja juhtnöörid.  

 Peakohtunik – Kaitseliidu ülema poolt kutsutud ohvitser, kes johtuvalt võistluse juhendist ja 

põhimõtetest, juhib ja koordineerib kohtunike tööd. 

 Võistluse staap (edaspidi staap) – võistluse juhtorgan, mis vastavalt võistlusjuhendile, juhib 

ning kontrollib võistluse kulgu ja vajadusel võtab vastu operatiivotsuseid võistluse ladusaks 

läbiviimiseks..  

Staabi ülesanneteks on: 

 Tagada võistkondadele vajalik informatsioon ja toetus. 

 Koordineerida kohtunike ja vaatlejate tegevust. 

 Koordineerida vastutegevust. 

 Koordineerida toetusjõudude tegevust ning koostööd Politseiameti, Päästeameti, 

Keskkonnakaitseameti ja teiste riiklike ja kohalike struktuuridega. 
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Kõik võistkonnad, toetusjõud, külastajad ja vaatlejad alluvad on kohustatud võistluse kestel järgima 

ja täitma võistluse staabi poolt antud juhiseid ja korraldusi. 

Staabi struktuur:  

 Avalikud suhted ja protokoll  

 Personal „S1“  

 Trass „S2“  

 Operatiivstaap „S3“  

 Logistika „S4“  

 Kohtunikud „S5“  

 Side „S6“ 

Võistlusel osalemine 
Kõik „Admiral Pitka luurevõistlusest“ osa võtvad Eesti võistkonnad pääsevad osalema läbi 

eelvõistluse, erandiks on eelmise aasta võitja. Eesti võistkondades peab olema vähemalt 2 

eelvõistluses osalenud liiget. 

„Admiral Pitka luurevõistlusele“ lubatakse kokku 15 välisvõistkonda. Igast riigist saab osaleda 1 

võistkond, v.a. juhul, kui korraldaja otsustab teisiti. 

Võistkonnad 
Võistkonnad koosnevad 4 võistlejast ja kuni kahest (2) tugiisikust. Välisvõistkondade tugiisikute arv ei 

ole piiratud. 

Võistkond peab koosnema ühe ja sama üksuse liikmeist. Võistkonda ei tohi kuuluda isik, kes on 

kuulunud eelneval kahel aastal „Admiral Pitka luurevõistluse“ staabi, instruktorite, tugiisikute või 

kohtunike hulka. Võistluse ausa mängu põhimõtet järgides võib võistkond registreerudes soovitada 

ühe tugiisiku osalemist võistluse kohtunikuna peakohtuniku alluvuses. See ametikoht toob kaasa 

tugiisiku staatuse kaotuse, mis tähendab, et oma võistkonnaga on tal lubatud suhelda ainult kui 

kohtunik. Kohtunikuna registreerunud tugiisik suundub registreerimise hetkest peakohtuniku 

alluvusse. Välisvõistkonnaga kaasas olev pressiesindaja peab olema eelnevalt registreeritud, alates 

võistluse mandaadist, laienevad talle kõik pressi õigused ja kohustused. 

Trass  
Trassi võib tinglikult jaotada kolmeks:  

1. Kontrollpunktid ja postkastid.  

2. Lahingkäsu (luure/päästeülesande) territoorium.  

3. Ülejäänud trass. 

Liikumine trassil – trassil liikumine toimub jalgsi ja ilma kõrvalise abita. See tähendab, et kontakt 

teiste võistkondade (ka raadioside) ja vastutegevusega (v..a vahele jäämine) on keelatud. Trassil on 

keelatud varustuse täiendamine ja/ või vähendamine. Kontrollpunktides võib toimuda varustuse 

kontroll ilma eelneva hoiatuseta. 

Võistkonna liikme katkestamisest tuleb koheselt teavitada võistluse staapi. Liikumine peab toimuma 

varjatult, kasutades looduse omapära. Liikumisel peavad relvad olema ilma lahingumoonata, kuid 
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laskevalmis (salves on paukmoon). Kontrollpunktides võib ilma eelneva hoiatuseta toimuda relvade 

ohutuse ja puhtuse kontroll. Relva puhtuse üle otsustab kohtunik. Kontrollpunkti saabudes tuleb 

relvad asetada püramiidi ning peavad olema valve all. Keelatud on suunata relva inimese poole. 

Laskmise imiteerimisel või tulistamisel paukmoonaga, tuleb sihtida märgist (ka sõidukid ja muu 

taoline) nähtavalt kõrgemale. 

1.Kontrollpunktid (KP) – Kontrollpunktid on vastavalt võistluse legendile ja ajagraafikule maastikul 

määratud punktid, mis on tähistatud ja mehitatud kohtunike ja instruktoritega. Kontrollpunktide 

nimetused – kasutades NATO foneetilist tähestikku. 

KP A – Alfa KP B – Bravo KP C – Charlie Jne. 

Instruktorite tegevus kontrollpunktis – kontrollpunkti instruktorid ehitavad üles kontrollpunkti, 

märgistavad ülesande sooritamise maa-ala ja lahendavad tehnilised vajadused (telgid, märklauad, 

miinid jne.) Instruktorid mehitavad kontrollpunkti vajaliku personaliga ja tagavad ülesande turvalise 

täitmise. Instruktorid kontrollivad oma ülesande valmidust 2 tundi enne esimese võistkonna 

saabumist. 0-võistkonnaga ülesande testimise käigus selgitavad instruktorid kontrollpunkti 

kohtunikele ülesande sisu ja veenduvad, et see on üheselt arusaadav. Vastavalt testimise 

tulemustele, teevad nad vajadusel ülesandes muudatusi ja KP ülem kooskõlastab need staabiga. 

Võistkondade tegevus kontrollpunktis – võistkonnad peavad jõudma kontrollpunkti vastavalt 

mandaadis väljastatud ajakavale. Kontrollpunkti sisenedes registreeritakse võistkonna saabumisaeg. 

Kontrollpunkti sisenemisel võib ajanihe olla +/- 5 minutit. Kui võistkond saabub kontrollpunkti mitte 

selleks ette nähtud suunast, on ta kohustatud väljuma kontrollpunkti alalt ja sisenema ette nähtud 

suunast. Keelatud on jälgida teiste võistkondade ülesande täitmist kontrollpunktis. Juhul, kui 

võistkond hilineb, ei lubata teda ülesannet täitma, vaid suunatakse edasi trassile või sama 

kontrollpunkti järgmisele ülesandele. Võistkonnal on ettevalmistuseks ja ülesande täitmise kohani 

liikumiseks aega kuni 10 minutit. Ettevalmistusalal teeb võistkond instruktori juhtööre järgides 

ülesande täitmiseks vajalikud ettevalmistused. Kui ülesannet ettenähtud aja jooksul ei täideta, siis 

võistlejate tegevus katkestatakse Pärast ülesande lõpetamist või katkestamist, liigub võistkond 

koheselt edasi kohtuniku poolt näidatud suunas trassile või järgmise ülesande juurde. Liikumine 

kontrollpunktides toimub ainult mööda märgistatud radu. Vastavalt vajadusele on kontrollpunktides 

tagatud joogivesi. Oma varustuse täiendamine või vahetamine, samuti igasugune muu abi (ka teave 

eelseisva ülesande täitmise kohta, varustuse kandmine jne.) on keelatud. Kontrollpunktides võib-olla 

võistkondadele ette nähtud ka korrastusala, kus võistlejad saavad enne trassile väljumist korrastada 

ennast ja varustust ning vajadusel kontakteeruda tugiisikuga (kohtuniku juuresolekul). 

NB! Kontrollpunktide läbimine on kohustuslik ka hilinemise korral! 

Kontrollpunkti mitte ilmumisel saab võistkond täiendavaid karistuspunkte. 

Tugiisiku tegevus kontrollpunktis – võistkonna tugiisikud saavad ülesande täitmise juures olla ainult 

oma võistkonna ülesande täitmise ajal. Tugiisiku ülesanne kontrollpunktis on vastavalt ülesande 

iseloomule (kui seda näeb ette võistluse legend) aidata oma võistkonnal teha ettevalmistusi 

ülesande täitmiseks. Võistkonnaga on lubatud kontakteeruda korrastusalal, mis asub reeglina suurte 

kontrollpunktide lõpus ja on eraldi märgistatud. 
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Ettenägematute olukordade lahendamine – Ettenägematute asjaolude ilmnemisel teavitab 

kontrollpunkti ülem sellest viivitamatult võistluse staapi. Lõpliku otsuse edasiseks tegevuseks võtab 

vastu võistluse ülem. 

Postkastid – kontrollpunktide vahel võivad asuda postkastid, mis võistkondadel tuleb läbida 

täiskoosseisus. Postkasti mitteläbimise või läbimise eest mitte täiskoosseisus, saab võistkond 

karistuspunkte. Kõik postkastid on tähistatud sildiga või mehitatud kohtunikega. Postkastid 

nummerdatakse eelneva kontrollpunkti järgi. Postkastid on paigutatud trassile selleks, et juhtida 

võistkondi eemale ohtlikest aladest (näit. Laskesektorid). 

2. Lahingkäsu territoorium – see on etteantud tegutsemisala maastikul, kus tuleb täita mandaadis 

saadud lahingkäsk (luure- /päästeülesanne). 

Instruktorite tegevus LK territooriumil – nende ülesandeks on võimalikult realistlikult üles ehitada 

võistluse legendis ettenähtud objekt, näit. vastase baaslaager ja tagada selle objekti reaalne tegevus. 

Võistkondade tegevus LK territooriumil – ala määratlus on maastikul suures osas salastatud ehk 

võistkondadele teadmata. Võistkondadele antakse umbmäärased koordinaadid, otsitava objekti 

peavad nad leidma ise. 

Võistkondade tugiisikute viibimine LK territooriumil või selle vahetus läheduses (kuni 2 km) on 

rangelt keelatud. Selle käsu eiramine võib kaasa tuua võistkonna diskvalifitseerimise. 

3.Ülejäänud territoorium – on territoorium, mis jääb kontrollpunktide, postkastide ja lahingkäsu 

territooriumist väljapoole, ehk on see osa territooriumist, mille korraldajad on määranud liikumiseks 

ühest kontrollpunktist teise (vastavalt trassikaardile). See territoorium on samuti oluline osa 

võistluse trassist ning tähistab tingliku vastase territooriumi, kus võib olla reaalne vastutegevus. 

Vastutegevus 
Vastutegevus on tinglik vastane, kelle peamine ülesanne on kontrollida kõiki teid. Vastutegevuse 

märgistuseks on kollane eraldusmärk ja veokitel kahekordne F. Nende tegevuse piirkonnad ei kajastu 

võistkondade kaartidel. Vastutegevus tohib tegutseda kogu võistluse maa-alal. Võistkonna 

tabamiseks peab vastutegevusüksus olema vähemalt samaarvuline kui võistkond. Võistkondade 

ühinemine oma jõudude suurendamiseks on keelatud. 

Võistkond ja/või võistleja loetakse tabatuks, kui: 

 Vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel on maastikul vähem kui 25 m ja võistkonnal ei 

ole võimalik vastutegevuse eest varjatult taanduda.  

 Vastutegevus on sisenenud võistkonna laagrisse või võistkond on enese teadmata sisenenud 

vastutegevuse üksuse territooriumile. 

Võistkonda ei loeta tabatuks, kui:  

 Pärast võistkonna ja vastutegevuse ootamatut kontakti on võistkond suutnud viivitamatult 

kontakti katkestada ja lahkuda. 
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 Võistkond on varitsenud vastutegevuse üksust ja tinglikult selle elimineerinud ning neid ei 

ole 10 minuti jooksul leitud (selles situatsioonis ei tohi vastutegevuse patrull 5 minuti jooksul 

alarmeerida abivägesid, sest nad on tinglikult hävitatud). 

Erimeelsuste korral on võistkonnal õigus lasta vastutegevusel kohale kutsuda kohtunik. Sellisel juhul 

peab võistkond jääma paigale ning ära ootama kohtuniku otsuse. Hilisemad pretensioonid 

lahendatakse üldises protestide lahendamise korras. Iga tabatud võistleja on kohustatud iga 

vahelejäämise korral ära andma ühe talongi. Võistlejad, kes on ära andnud kõik oma 10 talongi, 

loetakse tinglikult surnuiks ja peavad võistluse katkestama. 

IGASUGUNE FÜÜSILINE KONTAKT ON KEELATUD! 

Kohtunikud ja hindamise alused 
Kohtunikud on korraldaja poolt kutsutud sõjaväelased või erusõjaväelased, kes tegutsevad vastavalt 

korraldaja poolt välja töötatud juhendile. 

Kohtunike tegevuse eesmärgid on: 

 Tagada kogu võistluse toimumine „ausa mängu“ vaimus. 

 Jälgida, et kõikidele võistkondadele oleks ülesannete täitmisel tagatud võrdsed tingimused 

kogu võistluse jooksul 

 Hinnata ülesannete täitmise korrektsust võistkondade poolt ning mõõdistada tulemusi.  

Neile seatud ülesannete täitmiseks peavad kohtunikud:  

 Säilitama täieliku erapooletuse kogu võistluse jooksul  

 Tagama sarnastes situatsioonides eri ajahetkedel ühesugused hinnangud 

 Järgima täpselt juhendeid ja peakohtuniku korraldusi. 

Kohtunikud ei määra karistuspunkte. Kohtunike ülesanne on mõõta ja fikseerida tulemusi. Kui on 

tuvastatud kohtuniku eksimus tulemuse mõõtmisel või fikseerimisel, tuleb esitada sellekohane 

protest. Otsuse, kas tegemist oli kohtunikupoolse eksimusega, teeb protestikomisjon, kes kannab 

võistluse ülemale ette tuvastatud võimalikest vigadest kohtunike töös. Kohtunike tegevust juhib 

võistluse peakohtunik kohtunike staabi kaudu. Staap organiseerib, koordineerib ja kontrollib 

kohtunike tegevust kogu võistluse jooksul ja tagab informatsiooni liikumise võistluse staabi ja 

kohtunike vahel. Selleks on kohtunike staabis sisse seatud operatiivpäevik, milles kajastub kogu 

kohtunike tegevus ning neile laekunud informatsioon trassil toimuva kohta. Kõik oma tegevuseks 

vajalikud dokumendid saavad kohtunikud kohtunike staabist ja tagastavad need sinna kohe pärast 

ülesande täitmist. 

Vastavalt oma tegevuse iseloomule jagunevad kohtunikud trassil kahte põhigruppi:  

 Kohtunikud, kes jälgivad ülesannete täitmist kontrollpunktides.  

 Patrullid, kes liiguvad koos vastutegevuse üksustega 

Kontrollpunktide kohtunikud: 

 Alluvad kontrollpunktis KP ülema korraldustele 

 Jälgivad 0-võistkonna ülesande sooritust. 
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 Jälgivad ja hindavad vastavalt juhenditele ülesannete täitmise korrektsust ja hindavad 

tulemusi. 

 Vajadusel abistavad kontrollpunkti instruktoreid. 

 Suhtlevad võistkonnaga ja on vahendajaks tekkinud probleemide lahendamisel kohapeal või 

edastavad need kohtunike staabile. 

 Jälgivad, et kontakt tugiisiku ja võistkonna vahel toimuks vastavalt juhendile. 

 Vajadusel kontrollivad, kas tugiisiku poolt võistkonnale üleantav varustus (kui juhend seda 

ette näeb) vastab nõuetele ega sisalda keelatud esemeid. 

Kontrollpunktide kohtunikud on kohustatud saabuma kontrollpunkti enne 0-võistkonna saabumist, 

et jälgida ülesannete täitmist ja teha hindamiseks vajalikke märkmeid. 

Tööks vajalikud materjalid (protokollid, ülesannete kirjeldused jne.) saavad kohtunikud kohtunike 

staabist. Pärast kontrollpunkti sulgemist tagastatakse protokollid viivitamatult staapi, kust need 

omakorda edastatakse koheselt võistluste staabi juures asuvasse arvutikeskusse. Protokollid peavad 

olema allkirjastatud peakohtuniku poolt, kes vastutab neis esitatud andmete õigsuse eest. 

Hindamise alused annab kohtunike staabile võistluse trassiülem. 

Vastutegevuse kohtunikud:  

 Kontrollivad võistluse juhendi täitmist lahingkäsu territooriumil ja väljaspool kontrollpunkte. 

 Vajadusel lahendavad vaidlusaluseid küsimusi või on vahendajaks nende edastamisel 

kohtunike staapi. 

Kohtunike varustuse, transpordi ja teiste sarnaste küsimustega tegeleb logistikagrupp, mis allub 

kohtunike staabile ning teeb koostööd võistluse logistikaüksusega. Kogu kohtunike logistiline 

teenindamine toimub võistluse baaslaagris. Erandiks on vastutegevuse ja lahingkäsu territooriumil 

viibivad kohtunikud, keda toitlustatakse vastava üksuse baaslaagris. Trassil viibivatel kohtunikel peab 

kaasas olema välitingimustes toimetulekuks vajalik varustus. 

Kohtunike tegevus LK territooriumil - võistkondade ja vastutegevuse üksuste vaheliste kontaktide 

tuvastamine, mõlemapoolse tegevuse õigsuse kontroll ning vajaduse korral vaidlusaluste küsimuste 

lahendamine kohapeal. 

Karistuspunktide määramise alused 
Võistluse tulemuste hindamine põhineb karistuspunktide süsteemil, mis tähendab, et võistluse 

võidab meeskond, kes kogub väikseima arvu karistuspunkte. 

Võistlusel imiteeritakse kahte liiki olukordi: 

 Olukorrad, kus võistleja võib eksimuse korral kaotada oma elu (nt. mineeritud ala ületamisel) 

– iga eksimus kuni 12 karistuspunkti. 

 Ülesanded, kus eesmärgiks on vastase hävitamine (nt. laskeharjutused)  

– iga eksimus kuni 3 karistuspunkti. 

Maksimaalsed karistuspunktid võivad muutuda vastavalt ülesande iseloomule. Ülesannetel, mida 

sooritatakse kiiruse peale, kasutatakse järgmist valemit: 
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N – maksimaalne võimalik karistuspunktide arv ülesandelt. 

Lahingkäsu täitmata jätmise eest saadavad karistuspunktid on ligikaudu võrdsed kõikide teiste 

ülesannete maksimaalsete karistuspunktide summaga. Lahingkäsu osalise täitmise puhul 

arvestatakse ülesande keerukust ja täitmise täpsust.  

Kõigi ülesannete kohta saavad võistlejad kontrollpunktides detailsed juhised. Kontrollpunktidesse 

jõudmiseks on võistlejatele määratud kindel kellaaeg, täpsusega +/- 5 minutit. Varem kontrollpunkti 

(postkasti) jõudmine annab karistuspunkte. 

Kontrollpunkti hilinemise korral enam kui 5 minutit saab võistkond 12 karistuspunkti. Kui võistkond 

hilineb kontrollpunkti rohkem kui 10 minutit, teda ülesande täitmisele ei lubata ja lisaks ülesande 

eest ette nähtud maksimaalsetele karistuspunktidele saab ta lisaks veel 24 karistuspunkti. 

Hilinemise korral mitme ülesandega kontrollpunkti jäävad need ülesanded, mille graafikus määratud 

algusaeg on möödas, täitmata ja nende eest saab võistkond maksimaalsed karistuspunktid ning 

hilinemise eest lisaks veel 24 karistuspunkti. Olenemata sellest, et võistkond hilineb kontrollpunkti, 

peab ta end registreerima kontrollpunkti kohtunike juures. Vastasel juhul arvestatakse võistkonnale 

maksimaalsed karistuspunktid iga sooritamata ülesande eest ja lisaks veel 48 karistuspunkti 

kontrollpunkti mitteilmumise eest. 

Kontrollpunkti neutraaltsoonis (1 km raadiuses KP-st) ei tohi võistlejad „oma aega“ oodata, viivitada 

on lubatud neutraalalast väljaspool. Tabamise korral on kohtunikel ja KP instruktoritel õigus ära 

võtta üks vastutegevuse talong iga võistleja ja iga tabamisemise kohta. Tugiisiku viibimine KP 

neutraaltsoonis enne oma võistkonna saabumist fikseeritakse ja võistkond saab lisakaristuspunkte 

johtuvalt peakohtuniku otsusest. 

Trassil olevad postkastid peab võistkond läbima täies koosseisus. Iga võistleja, kes postkasti ei 

läbinud, toob võistkonnale vähemalt 12 karistuspunkti. Arvesse ei lähe võistleja, kelle katkestamisest 

on juba eelnevalt teatatud ja kes on trassilt lahkunud. 

Iga võistleja saab mandaadis 10 vastutegevuse talongi, väärtusega 12 karistuspunkti. Talongiraamatu 

kaotamise eest saab võistleja (st. võistkond) kuni 120 karistuspunkti. Ühe võistleja katkestamine 

annab võistkonnale karistuspunkte vastavalt võistluse juhendile, kahe võistleja katkestamisel 

võistkond enam jätkata ei saa. 

Isikliku varustuse iga kaotatud ese (ka võistkonna number) annab 3 – 12 karistuspunkti. Relvade, 

laskemoona, v.a. paukmoon, (sh. raketipüstol ja padrunid), võistkonna esmaabipauna ja raadiojaama 

kaotamise eest karistatakse 12 karistuspunktiga. Puhastamata relva eest karistatakse 6 

karistuspunktiga. Varustuse kontroll võib võistluse kestel toimuda korduvalt, ilma eelneva 

hoiatuseta. 

Rikkumiste puhul, mida antud lõigus ei ole kajastatud, määrab karistuse võistluse staabiülem 

peakohtuniku ettepanekul, iga rikkumise kohta eraldi. 
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Protestid 
Protesti üleandmise kohaks on kontrollpunktis olev võistkondade korrastusala või selle puudumisel 

ooteala. Protest peab olema esitatud protesti blanketil, inglise keeles kirjalikult ning see edastatakse 

kontrollpunkti kohtunikule. Protestis peavad olema märgitud toimunud sündmuse sisu, koht, aeg ja 

tunnistajad. Võimaluse korral tuleb märkida ka juhendi säte, mille vastu väidetavalt eksiti. Proteste 

lahendab protestikomisjon. Protestide esitamise viimane aeg on 30 min. pärast viimase võistkonna 

finisheerimist. 

Ohutustehnika 
Kuna võistluse trass on kõrgendatud riskiastmega (umbes 50% trassist on raskestiläbitav soo ja raba), 

tuleb kõigil võistlejatel (ka tugiisikud) käesolev juhend hoolikalt läbi lugeda ja meelde jätta. See on 

vajalik võistlejate ohutuse tagamiseks trassil. 

Üldine 

Võistlejad on kogu võistluse kestel kohustatud jälgima oma kaasvõistlejate tervislikku seisundit. 

Ilmnevate tervisehädade korral tuleb sõltuvalt olukorra tõsidusest tarvitusele võtta vastavad 

meetmed (kas teavitada kohtunikke või võistluse staapi või lahendada olukord teisiti). 

Võistlejatel on keelatud anda üksteisele korraldusi, mis võivad ohtu seada kaasvõistlejate elu ja 

tervise. 

Lahingülesannete täitmisel on keelatud ohtu seada enda ja teiste inimeste elu ja tervist. 

Trassil viibides vastutab iga võistleja oma elu ja tervise eest ise (võistlustel osalemine on vabatahtlik). 

Korraldajad teevad kõik endast oleneva võistlejate turvalisuse tagamiseks. 

Esmaabimeeskonnad ja arstid on kõikides kontrollpunktides ja teistes ohtlikumates kohtades. 

Võistlejad on kohustatud osutama esmaabi kõikidele abivajajatele, keda nad võistluse kestel 

märkavad ja teavitama sellest võistluste korraldajaid. 

Soo ja raba 

Kohustusliku varustuse hulgas on võistlejatel 15 m 400 kg tõmbejõuga köis, mida kasutatakse soos ja 

rabas liikumise julgestamiseks. Soos ja rabas (kus on laukaid) on soovituslik võistkonna liikmed 

omavahel kokku siduda. 

Enne sohu või rappa sisenemist peavad kõik võistkonna liikmed endale soovituslikult kaasa lõikama 

umbes 2,5 m kaika, et julgestada pehmel pinnal liikumist. 

Laukasse vajumisel on oluline säilitada rahu ja mitte hakata rabelema. Kaasasolev kaigas asetatakse 

lauka äärele kandma ja toetutakse sellele, et mitte edasi vajuda. Kui kaasvõistlejad viskavad laukasse 

vajunud kaaslasele köie, ei tohi viimane köit ise tõmmata, vältides sellega aitajate lauka poole 

kiskumist ja raskendades enda päästmist), vaid peab üritama tasakesi oma jalgu ükshaaval laukast 

välja tõmmata. 

Soos ja ohtlikus rabas on korraldajate poolt välja pandud päästegrupid, kes kannavad helkurveste ja 

asuvad nähtavatel kohtadel. Päästegrupid ei kuulu vastutegevuse hulka. Päästegruppide ülesanne on 

vajadusel juhendada ja aidata hädasolevaid võistlejaid. 
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Pärast laukast välja tõmbamist tuleb võistlejal riided kuivatada või vahetada teiste vastu (laukavesi 

on väga külm) ning teavitada juhtunust võistluse staapi või läheduses asuvat päästegruppi, kes 

edastab informatsiooni staapi. 

Laskeharjutused 

Püstoli lahingmoona tohib välja võtta ainult lasketiirudes. Trassil olles peab püstoli laskemoon olema 

kinnises karbis seljakotis. Automaadi lahingmoona saab võistkond tugiisikult laskevälja 

ettevalmistusalas. Lahingmoona laadimine salvedesse toimub ainult laskeala kontrollpunkti 

kohtuniku korraldusel vahetult enne laskma asumist. 

Laskmist alustatakse ainult pärast kohtunikult käskluse saamist. Laskmise lõppedes on kohustuslik 

relv tühjaks laadida ja kohtunikule ette näidata. Trassil võib kasutada ainult paukmoona. 

Lahingmoona trassil liikudes salvedes olla ei tohi. 

Lõhkekehad 

Kuna II Maailmasõjas toimus Eestis ulatuslik lahingutegevus, ei ole võimatu trassil viibides mõne 

lõhkekeha leidmine. Olge ettevaatlikud! 

Lõhkekeha märgates peab võistkond sellest ette kandma raadio teel võistluse staapi või järgmises 

kontrollpunktis selle ülemale või kohtunikele. 

Lõhkekeha leidmise lihtsustamiseks tuleb ettekandes kindlasti teatada koordinaadid ja 

lähedalasuvad orientiirid. Kohustuslik on tuvastatud potentsiaalse lõhkekeha asukoht silmatorkavalt 

märgistada, et päästeteenistusel oleks seda lihtsam leida. 

Igasuguse leitud lõhkekeha puudutamine või demineerimine on keelatud!  

Rästiku hammustus 

Trassil liikudes peavad võistlejad olema ettevaatlikud, kuna Eesti metsades võib kohata rästikuid. 

Rästiku hammustuse korral: 

 Informeerida kohe võistluse staapi või kontrollpunkti kohtunikke, teatades oma asukoha 

täpsed koordinaadid. 

 Kannatanu pannakse lamama, antakse juua vett (mitte mingil juhul alkoholi) ja oodatakse 

ära meditsiiniteenistus. 

Üldine 
Võistkondadel on keelatud: 

1. Trassi läbimisel kasutada transporti, mis ei ole ette nähtud võistluse juhendis 

2. Kõrvalise abi kasutamine trassil ja kontrollpunktides (st. varustuse täiendamine, vahetamine, 

uuendamine, toiduabi, konkreetsed juhtnöörid trassi ja KP-de ning postkastide kohta jne.) 

3. Dopingu ja narkootiliste ainete kasutamine (kahtluse korral võidakse võistkond saata 

kontrolli) 

4. Teiste võistkondadega ühinemine trassi läbimise lihtsustamiseks 

5. Raadiojaamaga ühenduse võtmine teise võistkonnaga (lubatud ainult hädaolukorras) 

6. Ühiste postkastide sisu rikkumine ja konkureerivate võistkondade materjali kaasavõtmine 

7. Postkastide nähtavate tundemärkide muutmine ja rikkumine 
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8. Tsiviiljalanõude kasutamine nii trassil kui ka kontrollpunktides (varujalanõud peavad olema 

sõjaväesaapad või kummikud) 

9. Instruktorite või kohtunike käskudele mitteallumine 

10. Võistleja tunnusmärgi varjamine või eemaldamine  

11. Võistkonna liikmete vahetamine võistluse jooksul 

12. Väljaspool lasketiiru laadida automaatrelva lahingmoonaga 

13. Automaatrelva kandmine seljakotis või kinnisega seljakoti küljes 

14. Varustuse tahtlik lõhkumine 

EELPOOL MAINITUD EKSIMUSI VÕIDAKSE KARISTADA VÕISTKONNA DISKVALIFITSEERIMISEGA! 

Tugiisikutel, ajakirjanikel ja kaasaelajatel on keelatud: 

1. Igasuguse kõrvalise abi osutamine võistkondadele (lubatud on osutada hädavajalikku 

esmaabi, sellest viivitamatult võistluse staapi teavitades). 

2. Liikuda trassil oma transpordiga võistkondade abistamiseks (lubatud liikumine on 

koordineeritud ja korraldatud staabi poolt). 

3. Häirida võistkondadel trassi läbimist või ülesannete täitmist.  

4. Häirida staabi või kohtunike tööd.  

5. Kontrollpunktides öiste ülesannete pildistamisel välklambi kasutamine.  

6. Tugiisikutel võistkonna tunnusmärgi eemaldamine.  

7. Tugiisikute viibimine trassil kontrollpunktide ja postkastide läheduses kuni 1 km raadiuses 

(lahingkäsu territooriumil kuni 2 km). 

Korraldajatel ja kohtunikel on keelatud:  

1. Tööülesannete täitmisel tarvitada alkoholi või olla ebakaines olekus või narkootilisete ainete 

mõju all.  

2. Osutada kõrvalist abi, mis võib võistkondade jaoks muuta võistluse seisu.  

3. Võistkondade eelistamine ülesannete hindamisel või protestide lahendamisel.  

4. Võistlust puudutava konfidentsiaalse materjali avaldamine. 

BAASLAAGRI ÜLDISED REEGLID 

Baaslaagri territooriumil tuleb alluda komandanditeenistuse korraldustele.  

Baaslaagris tuleb järgida kehtestatud öörahu.  

Öörahu algab 0100 ja lõpeb 0700.  

Laagri üldised reeglid on:  

1. Laagrisse on keelatud kaasa võtta lemmikloomi.  

2. Keelatud on jätta lapsi järelvalveta.  

3. Keelatud on ujumine selleks mitte ette nähtud kohtades.  

4. Keelatud on lahtise tule tegemine selleks mitte ette nähtud kohtades.  

5. Keelatud on omavoliline telkimine.  

6. Sõidukite liikumiskiirus laagri territooriumil on piiratud vastavate märkidega.  

7. Sõidukite parkimisel tuleb järgida parkimiskorda. 
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Võistluse katkestamine ja ajutine peatamine 
Võistlus katkestatakse juhtudel, mis muudavad võimatuks edasise jätkamise või seavad ohtu 

inimeste elu ja tervise. Õigus võistluse katkestamiseks on võistluse ülemal. 

Võistluse katkestamise korral koostatakse võistluse edetabel viimase kontrollpunkti andmete alusel, 

mille on läbinud kõik võistkonnad. 

Juurdepääsu reeglid 
Võistluse ajal on kehtestatud juurdepääsu tingimused nii baaslaagris kui ka ülejäänud trassil. 

Juurdepääsu reguleeritakse kaelakaartidega. Kaardile on märgitud isiku ees- ja perekonnanimi, riik ja 

tema roll võistlusel. Johtuvalt rollist on lubatud juurdepääs erinevatele territooriumidele ja 

informatsioonile. Rollide kergemaks eristamiseks on kaelakaardid erinevat värvi. 

 Kollane – võistluse staap (juurdepääs igale infole ja territooriumile).  

 Roheline – võistkonnad ja tugiisikud (juurdepääs infole infotelgis.  

 Sinine – kohtunikud (juurdepääs trassi informatsioonile ja igale territooriumile).  

 Valge – press, külalised (juurdepääs infole infotelgis ja selleks lubatud kohtadele trassil).  

Täielik loetelu ja ID-kaartide näidised avaldatakse baaslaagris olevas infotelgis. 

 


