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ADMIRAL PITKA LUUREVÕISTLUS 2017 

LUUREVÕISTLUSE VÕISTLUSJUHEND                                                     

 

1. ÜLDKIRJELDUS 

„Admiral Pitka luurevõistlus 2017“ on rahvusvaheline sõjalis-sportlik luurevõistlus 

(võistlus), kus võistkondadele (luurepatrullidele) ja vastutegevusele antakse 

võistlusülesannete täitmiseks ning vastutegevuse teostamiseks vajalik fiktiivne 

taustsituatsioon. Võistlusel kontrollitakse võistkondade ja nende liikmete sõjaväelise 

väljaõppega seotud teadmisi ja oskusi osalemaks luurepatrullis. 

Võistluse peakorraldaja on Kaitseliit koostöös siseriiklike jõustruktuuride, ministeeriumite, 

seltside, eraettevõtetega ja rahvusvaheliste koostööpartneritega. 

Võistluse ametlik töökeel on inglise keel. 

 

 

2. VÕISTLUSE EESMÄRK JA OSAEESMÄRGID 

 

Selgitada võistluse käigus välja parim võistkond, tõsta osalevate luurepatrullide 

sõjaväelise väljaõppe teadmisi, oskusi ja koostööd ning edendada sise- ja välisriiklikku 

koostööd sõjalis-sportlike ürituste korraldamisel. 

 

Osaeesmärgid 

 Välja selgitada parimad võistkonnad, kes suudavad täita neile püstitatud ülesandeid 

suure füüsilise koormuse ja vaimse pinge tingimustes; 

 Kontrollida võistlejate sõdurioskusi ja –teadmisi; 

 Harjutada võistluse staabiga planeerimis- ja juhtimisprotseduure; 

 Harjutada koostegutsemist rahvusvahelises raamistikus; 

 Mitmekesistada ja tihendada rahvusvahelist sõjalis-sportlikku koostööd; 

 Tõsta Kaitseliidus struktuuriüksuste vahel ühtsustunnet; 

 Luua võimalused uue militaarvarustuse ja praktiliste oskuste testimiseks; 

 Tõsta ja hoida Kaitseliidu kui laiapindse riigikaitse organisatsiooni mainet. 

 

 

3. AEG JA KOHT 

Võistlus toimub Pärnumaal 31.07-05.08.2017. 

Võistlus viiakse läbi kolmes etapis: 

 

 I ETAPP (31.07-01.08.2017) – Võistluse ettevalmistamine 

Eesmärk: luurevõistluse juhtimis- ja toetusvõime saavutamine. Baaslaagri ja 

kontrollpunktide rajamine. Võistlejate ja võistluse staabi saabumine baaslaagrisse. 

Mandaat võistkondadele ja võistluse avarivistus. 

 

 II ETAPP (01.-04.08.2017) – Võistluste läbiviimine 

Eesmärk: võistlusraja läbimine ja ülesannete täitmine kontrollpunktides. 

 

 III ETAPP (04.-05.08.2017) – Võistluse lõpetamine 
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Eesmärk: Võistluse lõpetamine ja lõpurivistus. Baaslaagri korrastamine ja 

kokkupanek ning kontrollpunktide mahavõtmine. Esmase hinnangu andmine 

võistlusele. Lahkumine baaslaagrist. 

 

 

4. VÕISTLUSE JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

 

4.1 Võistluse struktuuri moodustavad võistluse üldjuht - Kaitseliidu ülem, võistluse staap, 

vahekohus ja kohtunikud, omad jõud (võistkonnad) ja vastutegevus (OPFOR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VÕISTLUSEL OSALEJAD  

 

5.1 Võistkonnad 

 Võistlustel osaleb kuni 30 neljaliikmelist võistkonda; 

 Välis- ja sisevõistkondade suhe on 1/3 ja 2/3; 

 Üks 0-võistkond läbib trassi kaks tundi enne esimest võistkonda. 

 

5.2  Võistkonna esindaja ja tugiisik 

 Igal võistkonnal on üks esindaja, kes esindab oma võistkonda võistluse ajal 

administreerivates tegevustes ja lahendab võistkonnaga tekkinud probleeme; 

 Igal võistkonnal võib olla tugiisik (vajadusel mitu), kes abistab võistkonna esindajat 

logistilistes küsimustes.  

 

5.3  Vastutegevus (OPFOR) 

 Võistluse vastutegevuseks komplekteeritakse koondkompanii; 

 Vastutegevust juhib võistluse staabi S2. 

 

5.4 Võistluse staap  

 Staap on võistluse juhtorgan, mis võistluse ajal juhib ning kontrollib võistluse kulgu 

ja vajadusel võtab vastu otsuseid võistluse ladusaks läbiviimiseks.  

Võistluse 

üldjuht 

Vastutegevus 
Luurepatrullid (30) 

Kohtunikud 

Peakohtunik 
Vahekohtunik  

Võistluse 
staap 
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 Staapi juhib Kaitseliidu peastaabi ülem. Staabi struktuur on: S1, S2, S3, S4, S6, 

ASO-CIMIC; 

 Staap komplekteeritakse peamiselt Kaitseliidu peastaabi isikkoosseisust. 

Vajadusel kaasatakse Kaitseliidu teiste struktuuriüksuste esindajaid.   

 

5.5  Võistluse kohtunikud 

 Võistluse kohtunikeks on vastavate kogemustega kaitseliitlased, kaitseväelased ja 

Kaitseliidu rahvusvahelised koostööpartnerid (Soome, Rootsi, Norra, Taani). 

 Rahvusvaheliste koostööpartnerite osalemine kohtunikena lepitakse kokku 

võistluse peakohtuniku ja tema abi poolt. 

 

5.6  Võistluse toetavad ja tagavad struktuurid 

 Baaslaagri julgeolekut korraldab Pärnumaa malev koostöös staabi S2-ga; 

 Igapäeva reaallogistikat juhib ja korraldab staabi S4; 

 Toitlustamise baaslaagris korraldab Naiskodukaitse Välikoka kursuse praktika 

raames; 

 Esmaabi korraldab võistluse meditsiiniteenistus (KVÜÕA). Baaslaagris asub 

esmaabipunkt, mis tagab esmaabi ööpäevaringselt. Esmaabi on tagatud kõikides 

kontrollpunktides. Trassil ja baaslaagris viibib pidevas valmisolekus kiirabi-

/meedikuterühm. Vajadusel saab võistkond esmaabi ka vastutegevuselt. 

 Trassi julgestuseks komplekteeritakse päästemeeskond, kelle ülesandeks on 

võistluse ajal hätta sattunud võistkondi või nende liikmeid evakueerida, tagada 

kiire esmaabi jms. Päästemeeskonna tegevust juhib staabi S3. Päästemeeskond 

asub baaslaagris pidevas valmisolekus; 

 Kontrollpunktide isikkoosseis määratakse nende struktuuriüksuste poolt, kes 

valmistavad ette kontrollpunkti ülesanded; 

 Välisvõistkondadele koostööisikud (LNO) tagatakse Naiskodukaitse poolt.   

 

 

6. VÕISTLUSE KONTSEPTSIOON 

 

6.1 Operatsiooniline raamistik 

Võistluse operatiiv-raamistiku aluseks on võistluse stsenaarium. Kogu  võistluste 

trass on võistkondadele „vaenulik piirkond“ v.a. kontrollpunktid ja turvaalad 500 m 

raadiuses ümber kontrollpunkti keskme.  

 

6.2  Võistluse trass ja selle läbimine 

Võistlustrassi pikkus on linnulennult kuni 90 km. Trass läbib looduses lagedaid, 

soostunud, asustatud ja põllumajanduslikke alasid.  Trassil läbitakse määratud 

järjekorras kontrollpunkte ja postkaste. Liikumine trassil toimub jalgsi  ja ilma kõrvalise 

abita. Võistkonnad peavad liikuma varjatult, olema maskeeritud ja vältima kontakti 

vastutegevuse ja teiste võistkondadega. Liikumine on keelatud teedel v.a. juhtudel 

kui  võistluse lisas on määratud teisiti. Kasutada on lubatud jalgradu, metsasihte ja 

elektriliinide aluseid (võistluse kaartidel katkendliku joonega tähistatud radu ja 

teid). Teede ületamine on lubatud.  

Trassil liikumisel peavad võistlejate relvad olema ilma lahingumoonata, kuid 

laskevalmis (salves on paukmoon). Keelatud on suunata relva inimese poole. 
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Laskmise imiteerimisel või tulistamisel paukmoonaga, tuleb sihtida märgist (ka 

sõidukid ja muu taoline) nähtavalt kõrgemale.  

Trassil on keelatud varustuse täiendamine ja/või vähendamine. Varustuse kontroll 

võib toimuda ilma eelneva hoiatuseta. 

 

6.3  Kontrollpunktid ja postkastid 

Kontrollpunktid (KP) on trassile rajatud kohad võistlusülesannete täitmiseks. Punktid 

on  tähistatud ja mehitatud. Kontrollpunktide nimetuseks kasutatakse NATO foneetilist 

tähestikku. Näiteks - KP A – Alfa, KP B – Bravo, KP C – Charlie jne.  

Postkastid on kontrollpunktide vahel asuvad mehitatud maastikupunktid, kus puudub 

ülesanne. Postkastid nummerdatakse eelneva kontrollpunkti järgi. Postkastid on 

paigutatud trassile selleks, et juhtida võistkondi  eemale ohtlikest ja keelatud aladest 

(näit. laskesektorid). 

Kontrollpunktide ümber on turvaalad, mille eesmärk on hoida võistkondade 

enneaegne liginemine kontrollpunktile. Turvalas on keelatud vastutegevuse viibimine 

ja tegevus. 

 

Kontrollpunktide ja postkastide läbimine on kohustuslik ka hilinemise korral, kui staap 

ei otsusta teisiti.  Kontrollpunkti  mitte ilmumisel  saab võistkond täiendavaid 

karistuspunkte. 

 

6.4 Võistkondade tegevus kontrollpunktis 

Võistkonnad peavad jõudma kontrollpunkti  vastavalt väljastatud ajakavale. 

Kontrollpunkti turvaalasse sisenetakse määratud suunast, mitte varem kui 15 minutit 

ennem kontrollpunkti aega. Kontrollpunkti sisenetakse määratud suunast ja vastavalt 

ajakavale.  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 ei, vaid suunatakse edasi trassile või sama 

kontrollpunkti järgmisele ülesandele.  

Kontrollpunkti sisenedes registreeritakse võistkonna saabumisaeg. Ülesande 

ettevalmistuse aeg võistkondadele on 10 minutit, mis on seotud võistluse ajatabeliga. 

Ettevalmistus aeg sisaldab tutvumist kontrollpunktis ülesande kirjeldusega, kohtuniku 

selgitusi, kui on vaja, võistkonna sisest ülesande jaotust, ettevalmistusi ülesande 

täitmiseks ja liikumist ülesande täitmise stardijoonele. Kui ülesande täitmine nõuab 

võistkonna esindaja kaasamist, siis toimub see ettevalmistuse ajal, alal ja kohtuniku 

juuresolekul.  Ülesande täitmise aeg on maksimaalselt 10 minutit. 

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.  
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6.5  Luureülesande ala 

See on etteantud tegutsemisala maastikul, kus tuleb täita luureülesanne. 

Võistkondadele antakse  suurema maa-ala koordinaadid, näiteks 3x3 km. Otsitava 

objekti peavad nad leidma ise. Võistkondadele püstitatud luureülesanne on kirjeldatud 

luurekäsus, mis väljastatakse võistkondadele ennem luureülesande alasse 

sisenemist.  

 

6.6  Ülejäänud trass 

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. 

 

7. ÜLESANDED LUUREPATRULLIDELE 

7.1 Põhilised ülesanded võistkondadele 

 Ülesandepõhine varjatud liikumine „vastase“ hõivatud alal vastavalt ette antud   

ajakavale ning koordinaatidele; 

 „Vastase“ jõududega kontakti vältimine, „vastase“ rühmituse ja tegevuse kohta info 

hankimine ja edastamine; 

 Ülesannete täitmine kontrollpunktides. 

7.2  Ülesannete sisu ja ülesehitus kontrollpunktides 

 Võistlejate sõjaväelise väljaõppega seotud teadmiste ja oskuste kontrollimine; 

 Võistlejate juhtumis- ja meeskonnatöö oskuste kontrollimine; 

 Etteantud alast „vastase“ rühmituse, relvastuse ja tegevuse kohta info kogumine ja 

edastamine „omadele“; 

 Luurepatrullide tegevusega seotud situatsioonipõhiste olukordade lahendamine 

(näit. haavatud või  vigastatud kaaslastele esmaabi andmine jms). 

 

 

8. VÕISTLUSE LOGISTILINE KORRALDUS 

8.1 Majutus – tagatakse osalejatele korraldaja poolt ainult võistluse ajal baaslaagris 

telkides. Kaasa võib võtta oma telgi. Majutuseks on vajalik majutusvarustus.  

8.2 Toitlustus – tagatakse osalejatele korraldaja poolt ainult võistluse ajal baaslaagris. 

Võistkonnad kasutavad võistluse ajal oma toitu.  

8.3 Transport – saabumine Eestisse on välisvõistkondadel enda kulul. Välisvõistkondade 

transport saabumispaigast võistluse paika ja tagasi tagatakse korraldaja poolt. 

Siseriiklikud osalejad tagavad võistluse ajal oma transpordi ise.  

8.4 Esmaabi – baaslaagris asub esmaabipunkt, mis tagab ööpäevaringselt esmaabi. 

Esmaabi on tagatud trassi kõikides kontrollpunktides. Vajadusel saab võistkond 

esmaabi ka vastutegevuselt (sellist hädaolukorrast tingitud kontakti ei karistada). 
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8.5 Side – osalevatele võistkondadele tagatakse korraldaja poolt raadiojaamad 

(mandaadis). Korraldajate side ning andme- ja hädaabiside on võistkondadele 

tagatud kogu võistluse kestel. Mobiiltelefonide kasutamine on lubatud. 

8.6 Trassi julgestus – trassil ja baaslaagris viibib pidevas valmisolekus kiirabi -

/meedikuterühm. Trassi julgestab 2 nelja liikmelist päästemeeskonda, kes on pidevas 

valmisolekus baaslaagris. 

8.7 Baaslaager – korraldaja poolt ettevalmistatud territoorium, kus asub võistluse staap, 

osalejate majutus ja toitlustus, transpordi parkimine jms. Baaslaagri rajab võistluse 

tagala ja territooriumi julgestab laagri komandanditeenistus. Baaslaagris tuleb järgida 

võistluse korraldaja kehtestatud reegleid.  

8.8  Riietus – oma riigi tunnustega välivorm vastavalt aastaajale. 

 

8.9  Võistlejate varustus – vastavalt juhendile. 

 

9. VÕISTLUSELE REGISTREERUMINE  

Kaitseliidu võistkonnad pääsevad võistlusele osalema läbi malevate sõjalis-sportlike 

eelvõistluste ja MTÜ SSS ERNA Seltsi korraldatud Utria Dessandi. Kaitseliidu siseselt 

toimub võistkondade üles andmine läbi malevate staapide, kelle kaudu esitatakse 

osalejate nimed määratud kuupäevaks peastaabi personaliosakonda v.t punkt 11.  

Otse väljapoolt nimekirja pääseb osalema eelmise aasta võistluse võitja. Samuti pääseb 

osalema väljapoolt nimekirja üks Naiskodukaitse võistkond. 

Välisriiklike koostööpartnerite võistkondi lubatakse võistlusele kokku kuni 10. Igast riigist 

saab osaleda 1 võistkond, v.a. juhul, kui korraldaja otsustab teisiti.  

Sise- ja välisvõistkondade registreerimine MHK 26.06.2017 punktis 11 märgitud 

kontaktidele.  

Võistkondade mandaat baaslaagris 01.08.2017 kell 0700 – 0830. 

 

10. ÜLDINE 

Kogu võistluse ajal peavad kõik osalejad järgima võistlusele kehtestatud ohutuseeskirju ja 

oma käeliselt allkirjaga kinnitama selle järgimist ohutustehnika instrueerimise lehel. 

Võistlejad on kogu võistluse ajal 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). 

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

vabatahtlik). Korraldajad teevad kõik endast oleneva võistlejate turvalisuse tagamiseks. 

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

elu ja tervise. 
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Võistlejad on kohustatud osutama esmaabi kõikidele abivajajatele, keda nad võistluse 

kestel märkavad ja teavitama sellest võistluste korraldajaid. 

 

11. KONTAKT 

 

 Välisriiklik kontaktisik ja välisvõistkondade registreerimine 

Anu KÜTT 

välissuhete spetsialist 

+ 372 7179052, anu.kutt@kaitseliit.ee  

 

 Kaitseliidu sisene koordinaator ja siseriiklik kontaktisik 

major Eduard NIKKARI 

väljaõppeosakonna ülema asetäitja 

+ 372 7179071, + 372 53496803, eduard.nikkari@kaitseliit.ee  

 

 Kaitseliidu sisene kontaktisik ja siseriiklike võistkondade registreerimine 

Vanemveebel Urmas RÜÜTLI 

personaliosakond 

+ 372 7179028, urmas.ruutli@kaitseliit.ee  

 

 Võistluse kohtunikud 

Yliluutnanti Tomi HAIMELIN (Finland) 

Võistluse peakohtunik 

+ 358 405525551, tomppa@helicopter.fi  

Urmas REITELMANN 

Võistluse peakohtuniku abi 

+ 372 7179057, + 372 59182766, info@pitkachallenge.eu, 

urmas.reitelmann@kaitseliit.ee 

 

 

 

 

Koostas: 

 

Kaitseliidu peastaap 

Väljaõppeosakond  

mailto:anu.kutt@kaitseliit.ee
mailto:eduard.nikkari@kaitseliit.ee
mailto:urmas.ruutli@kaitseliit.ee
mailto:tomppa@helicopter.fi
mailto:info@pitkachallenge.eu
mailto:urmas.reitelmann@kaitseliit.ee

