KINNITATUD
Põlva maleva pealiku
02.07.2019 käskkirjaga
nr PV-7-2/19/14474V
Põlva maleva lahingupaari sõjalis- sportliku patrullvõistluse „Must Kotkas 2019“ juhend.
I.

Eesmärk
Aktiveerida läbi sõjalis- sportliku võistluse kaitseliitlaste ja Kaitseliidu eriorganisatsioonide
ühtsustunde tekkimist ning tugevdada omavahelist läbisaamist.
Osaeesmärgid:
a) Kaitseliitlaste sõduri baasoskuste ja teadmiste kontrollimine;
b) Kõikide osalejate teadmiste kontrollimine (Põlva maakonna looduse ja kultuuri ning
Kaitseliidu ja Põlva maakonna ajaloo alal);
c) Kõikide osalejate orienteerumisoskuse, vaimu, vastupidavuse, teravuse ja
tähelepanelikkuse testimine.

II.

Aeg ja koht: 23.- 24.august 2019 Põlva linn ja Põlva maakond.

III.

Osavõtjad
Patrullvõistlusele on osalema kutsud lahingpaarid Kaitseliidust ja
eriorganisatsioonidest ning kaitseväest. Võistlus hõlmab kahte vanuseklassi:
a) kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad (vanuses 17+ eluaastast);
b) noored kotkad ja kodutütred (vanuses 13 – 18 eluaastat).

Kaitseliidu

IV.

Registreerimine
Osavõtjad esitavad ülesandmislehe (LISA 1), allkirjastatud lehe ohutusjuhenditega
tutvumise kohta ( LISA 2) ja vanemate kirjaliku nõusoleku lehe (vajalik täita ainult alla 18aastaste laste puhul, LISA 3), mitte hiljem kui 06. august 2019 kell 17.00 e-posti aadressidel
polva@kaitseliit.ee ja vaisanen99@gmail.com. Võistluse peakorraldaja on vanemveebel
Kaido Arulepp (mob.nr 53285735 e-posti aadress: kaido.arulepp@kaitseliit.ee.

V.

Ajakava
23. august 2019
Kohtunike ja abiliste instruktaaž
Registreerimine
Mandaat
Varustuse kontroll
Instruktaaž ja stardijärjekorra loosimine
Esimese võistkonna START

17.00 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 19.19.45
21.00

24. august 2019
Esimese võistkonna FINIŠ
Protestide esitamine (viimane võistkond finišeerub)
Noorte esimese võistkonna FINIŠ (orienteeruv)
Noorte autasustamine
Autasustamine ja meenete loos
Koosviibimine

15.00
+30min (orienteeruvalt 20.30)
12.00
15.00
20.00
21.00 – 02.00

Korraldajatel on õigus muuta ajagraafikut.
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VI.

Võistluse kirjeldus ja tingimused
Patrullvõistlus viiakse läbi Põlva maakonnas. Põhiliselt kulgeb rada Riigimetsa
Majandamise Keskuse looduskaunitel aladel, kuid ka erametsas- ja maadel. Võistlusraja
pikkus on linnulennult 80 km.
Võistlusel läbitakse jalgratastel mitmeid erinevaid kontrollpunkte, milles tuleb täita
etteantud ajaga punkti ülesanne. Ülesannet täidetakse lahingpaarilisega, ülesannet ei saa
täita kui üks paarilistest otsustab katkestada. Kõrvalise abi ja transpordivahendi (auto,
väikebuss vms) kasutamine on keelatud. Võistluse ajal on keelatud vahetada võistlejaid.
Kogu rada läbitakse kaitseväe välivormis ja saabastes. Võistluste ajal on keelatud
vahetada riietust ja jalanõusid.
Võistlust saab katkestada ainult kontrollpunktis. Väljaspool kontrollpunkti saab katkestada
ainult tõsise vigastuse korral informeerides sellest korraldajaid.
Kogu rada tuleb algusest lõpuni läbida määratud varustusega, erisused kehtivad
noorkotkastel ja kodutütardel. Lahingupaar, kes rikub kehtestatud reegleid kõrvaldatakse
võitluselt.
Rajal peavad võistlejad olema valmis täitma alljärgnevaid ülesandeid:
a) ohtliku ala ületamine;
b) veekogu ületamine;
c) luureülesanne (kasuks tuleb luureraporti täitmise oskus);
d) Kaitseliidu käsitulirelvade tundmine hoolduse tasemel (lahtivõtmine, kokkupanek,
töökorrasoleku kontrolli teostamine);
e) takistusraja läbimine;
f) sideülesanne (traat- ja raadioside kasutamine);
g) sõduri baasväljaõppe teadmised ja oskused;
h) rattaralli.
Korraldajad võivad lisada täiendavaid ülesandeid.
Võistlusel kontrollpunktide vahelisel alal tegutseb vastutegevus. Täpne vastutegevuse
asukoht märgitakse kaardile.
Patrullvõistlusest saavad osa võtta esmajärjekorras kaitseliitlased ja maksimaalselt 18
lahingupaari, eelisõigus on kodumaleval. Esindajate olemasolu on kohustuslik. Võistluse
töökeeleks on eesti keel.
Võistluste täiendavast ohutustehnikast ja erinevatest piirangutest informeeritakse
osalejaid võistluspäeval instruktaaži ajal korraldajate poolt.
Võistlejate kohustuslik varustus:
a) kaitseväe välivorm koos kehtivate tunnustega (maleva embleem, riigilipp, nimesilt,
auastmetunnus). Välivormi olemasolu ei nõuta noorkotkastelt ja kodutütardelt;
b) laetud mobiiltelefon;
c) individuaalne med. pakk;
d) vajalik kogus plaastreid kogu rännaku ajaks;
e) kompass;
f) taskulamp või pealamp koos varupatareidega;
g) nuga;
h) seljakott või rakmed;
i) telkmantel;
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j) tikud või välgumihkel;
k) jalgratas, mis on tavaliste pedaalidega ning peab vastama kehtivatele
liikluseeskirja nõuetele;
l) rehviparanduskomplekt;
m) jalgrattapump lahingupaari peale;
n) kaitseväe kiiver, noorkotkastel ja kodutütardel jalgrattakiiver;
o) kaitseprillid;
p) helkurvest;
q) vile;
r) kirjutusvahendid (harilik pliiats ja marker kilele kirjutamiseks), märkmik;
s) veepudel, mis mahutab min 1 liiter vett. Pudel peab alles olema kuni võistluse
lõpuni.
t) isiklik toit kogu võistluse ajaks;
u) varupesu (T-särk, kaks paari sokke, aluspüksid, soe pesu - seljas olevad riided ei
lähe arvesse);
v) fotoaparaat (soovituslik);
w) EKV kaart 1:50000 (antakse mandaadis);
Iga puuduoleva kohustusliku varustuselemendi puudumisel saadakse 10 karistuspunkti.
Korraldaja võib muuta kohustusliku varustuse nimekirja, kuid sel juhul tagatakse see
võistlejatele kohapeal.
Pärast võistlust on pesemine ja saun. Arvestada pesemisvahenditega, vahetusriietega
(tsiviilriided).
VII.

Tulemuste arvestamine
Tulemuste arvestamisel määrab võistkonna lõpliku punktisumma trassi ja ülesande
läbimise aeg ning boonus- ja karistuspunktide summa.

VIII.

Autasustamine
Autasustatakse iga vanusegrupi kolme esimest võistkonda medalite, diplomite ja
meenetega. Vanema klassi võitja saab lisaks rändauhinna „Must Kotkas“.
Lisaks loositakse kõigi osalejate, abiliste ja kohtunike vahel välja Põlva maleva meeneid
ning peavõit on seljakott.
Võistlejate lahkumine enne autasustamist ainult peakorraldaja loal. Teavitamata
lahkumisel tühistatakse võistkonna tulemus.

IX.

Logistiline toetamine
Kogunemine ja võistluse mandaat on Põlva maleva tagalakeskusest (Lao tn 21, Põlva
linn). Stardi ja finiši asukoht teavitatakse võistluse mandaadis.
Võistkondade transpordi võistluse starti ja finišisse tagavad osavõtjad ise. Osalejad
tagavad ise ka vajaliku toidu ja esmase vee koguse trassi läbimiseks. Kontrollpunktides on
võimalik veevarusid täiendada.
Esmaabivahendid (plaastrid, side või valuvaigistid) tagavad võistlejad ise. Korraldajad
tagavad esmaabi ainult erakorraliste vahejuhtumite korral.
Võistluse finišis korraldajad tagavad kõikidele osalejatele ja võistkondade toetajatele sooja
toidu.
Võistluste lõpus on osalejatel võimalus saada ka majutust, mille kulud katab korraldaja.

X.

Protestid
Protestid esitada kirjalikult 30 minuti jooksul peale võistluse lõppu peakohtunikule või tema
asendajale. Hilisemaid ja suusõnalisi proteste kohtunike kogu arvesse ei võta.
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Lisa 1. Võistkonna registreerimise leht.
Lahingpaari andmed
Jrk Sõjaväeline Ees- ja perekonna nimi
nr
auaste
1
2

Mob.telefoni number

Toetajaliikme andmed
Sõjaväeline Ees- ja perekonnanimi
auaste

Mob.telefoni
number

4

e-maili aadress

e-maili aadress

Võistluse lõpus
majutuse vajadus

Lisa 2. Ohutustehnika leht.
KL Põlva maleva patrullvõistlus „Must Kotkas 2019“ ohutustehnika allkirjad.
Olen teadlik enda tervislikust seisundist ja vastutan oma tervisliku seisundi ja korraliku käitumise
eest võistlusel.
Olen teadlik võistlejatele ettetulevatest ohtudest ning kohustusest täita võistlusel käsitletavaid
ohutusnõudeid ning alljärgnevaid KV ja KL ohutuseekirju:
a) Kaitseväejuhataja 14.09.2005 käskkiri nr 192 „Kaitseväe välihügieeni juhend“ järgnevad
punktid- toitlustamine, joogivesi, jäätmete käitlemine, külma-ja puugikahjustuste vältimine
ning puugi-ja sääsehammustuste vältimine;
b) Kaitseväe juhataja 25.04.2018 käskkiri nr 82 „Priimuse ja kateloki kasutamine
ohutuseeskiri OE 9.3“;

Võistleja nr 1 nimi: ………………………………………………... allkiri ………………………………
(ees-ja perekonnanimi kirjutada trükitähtedega)

Võistleja nr 2 nimi: ……………………………………………….. allkiri ……………………………….
(ees-ja perekonnanimi kirjutada trükitähtedega)

Esindaja nimi: ……………………………………………………. allkiri ……………………………….
(ees-ja perekonnanimi kirjutada trükitähtedega)

Täidetud ohutustehnika leht esitada täidetuna võistluse mandaadis!
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Lisa 3. Alaealise lubamine võistlusele.
KL Põlva maleva patrullvõistlusele „Must Kotkas 2019“ osalemisele lubamine.

Olen nõus oma lapse …………………………………………………………………………………….
(ees-ja perekonnanimi, sünnikuupäev, kuu ja aasta kirjutada trükitähtedega)

osavõtuga patrullvõistlusest 23.-24.08.2019 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 juhiseid.
Lapsevanema(te) kontaktandmed:
Ees- ja perekonnanimi………………………………………………………………..
Telefoninumber:..................................................................................................
Meiliaadress:.......................................................................................................(vajadusel)
Informatsioon lapse tervisliku seisundi kohta (vajadusel kinnises ümbrikus):
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Lapsevanem………………………………………………………………..
(nimi, allkiri, kuupäev)
Kooskõlastusleht esitada täidetuna võistluse mandaadis!
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