Patrullvõistlus “Valge Laev 2022”
JUHEND
1. AEG JA KOHT
Patrullvõistlus toimub 8-9. aprill 2022. Kaitseliitlaste, kaitseväelastele ja liitlastele mõeldud
pika raja (“Punane rada”) start on 8.aprill. KL Kodutütarde ja Noorkotkaste (“Roheline rada”)
start 9.aprill. Mitte võistkondliku rahvaraja (“Sinine rada”) start 9.aprill. Võistkondadel , kes
lähevad rohelisele või punasele rajale tuleb olla kohal varustuse kontrolliks 20 min. enne
starti. Võistkondade stardiajad loositakse ja avaldatakse võistluse nädalal maleva kodulehel.
Punase raja start asub Palivere Turismi ja Tervisespordikeskuses FL 669 401
Rohelise raja start asub FL 495 491
Sinise raja start asub Roosta Puhkekeskuse mere äärses parklas ning kohal olla hiljemalt
09.03.2022 kell 1700.

2. MANDAAT (Roheline ja Punane rada):
Võistkond loeb läbi ja allkirjastab ohutustehnika lehe (saab mandaadist)
Mandaadis antakse võistkonnale:
1:50000 kaart
Ajagraafik koos esimese kp koordinaatidega
Vajalikud telefoninumbrid
3. RADA
Võistlusel “Valge Laev 2022” on 3 rada.
Sinine rada, ehk rahva rada, on ca 7 km.
Roheline rada, ehk noortele mõeldud rada, on ca 18 km.
Punane rada, ehk edasijõudnutele mõeldud rada, on ca 37 km.
Punane ja roheline rada kulgevad aladel: PALIVERE-LINNAMÄE-NIIBI-ROOSTA.
Võistkonnad lähevad rajale 10 min. intervallidega. Ettevalmistus punkti sisenetakse
määratud ajal + max 8 min. Kontrollpunkti sisenetakse määratud ajal. Ülesande
ettevalmistamiseks on aega 2-10 minutit olenevalt ettevalmistus punkti jõudmisest. Ülesande
sooritamiseks on aega 5-10 min.
4. LIIKUMINE KONTROLLPUNKTIDE VAHELISEL ALAL EI OLE LUBATUD:
Kõndida värsketel viljapõldudel
Süüdata lõket
Vigastada puid ja põõsaid
Häirida kohalike elanike kodurahu
Kahjustada metsloomade ja lindude elupaiku ja pesi, korata nende mune, tuua neid kaasa
koju ning tekitada neile muul viisil kahju.
Kahjustada looduskaitseobjekte ja kaitstavaid liike.
Reostada loodust.

5. VÕISTKONDADE EELREGISTREERIMINE
Kokku osaleb kuni 26 võistkonda eelregistreerimise kiiruse alusel.16 max võistkonda
punasel rajal ning 10 max võistkonda rohelisel rajal. Seoses bussi ja raadio kõrvaklappide
süsteemi rendiga tuleb ennast ka rahvamatkale registreerida.
Eelregistreerimine - eda.loik@kaitseliit.ee
Küsimused ja informatsioon e-maili teel - tanel.tuisk@kaitseliit.ee
Registreerimise viimane päev on 31.03.2022

6. VÕISTKOND
Patrull võistkonnad on standardselt neljaliikmelised (patrulliülem + 3 liiget) + esindaja. Igal
võistkonnal on oma esindaja ja transpordivahend kogu võistkonna veoks.
Võistkonna esindaja peab olema korraldajatele kättesaadav kogu võistluse kestel.
Esindaja võib võistluse ajal külastada ainult avatud kontrollpunkte.
Oma võistkonda võib oodata ainult avatud kontrollpunkti ootealal.
Avatud kontrollpunkti võib siseneda koos oma võistkonnaga ning ülesande sooritust jälgida.
Võistkonna esindaja ei tohi mingil moel kontrollpunkti toimimist häirida.
Esindaja ei tohi rajal olevat võistkonda mitte mingil moel aidata.
Avatud kontrollpunkti liikumine toimub oma transpordiga.
Esindajad saavad võistluse alguses ajagraafiku ja kaardi koos avatud kontrollpunktide
asukohtadega.
Küsimuste korral tuleb esindajal pöörduda võistluse staabi poole.
Määratud kontrollpunktides on vesi kanistrites.
Hädajuhtumite korral peab esindaja või võistkond teavitama staapi ja kriitilises olukorras
helistatakse 112.
7. ARVESTUS
Võistluse arvestus on kolmes klassis - Roheline rada, Noorkotkad + kodutütred Punasel
rajal, Kaitseliitlased + Kaitseväelased + Naiskodukaitse Punasel rajal. Juhul kui 1 liige 4st
katkestab, määratakse võistkonnale miinuspunktid.
8. TEGEVUSED KONTROLLPUNKTIDES
Trassil on kontrollpunktid kus tuleb täita erinevaid militaar teemalisi ülesandeid.
Kontrollpunkti mitteläbimisel (mööda jalutamisel) võistkond diskvalifitseeritakse. Kui ei jõuta
hiljemalt 2 minutit enne ülesandele minemist ettevalmistus alale saab võistkond maksimum
miinuspunktid ning jätkab trassi oma ajagraafiku järgi.
9. VASTUTEGEVUS
Vastutegevus tegutseb maastiku võtmealades. Vastutegevuse liikmete arv ei ole oluline, see
tähendab ,et ka üks vastutegevuse liige võib takistada tervet võistkonda. Vastutegevus on
tähistatud kollase lindiga. Rada on valitud põhimõttes, et teede kasutamine oleks

ebaratsionaalne. Võistkonnad varustatakse kohustusliku GPS jälitusseadmega ja on
reaalajas jälgitavad võistluse staabi poolt. Meeskonna peale on 4 elu. Iga kaotatud elu
annab meeskonnale miinuspunktid.
10. COVID PIIRANGUD
Võistkondade omavaheline suhtlemine on keelatud ja vahe võistkondadel ootealal,
varustuse kontrollimisel ning toitlustamisel on vähemalt 2m.
Kontrollpunktide kohtunikud hoiavad 2m distantsi.
Finiši järel pesemine toimub igale võistkonnale määratud eraldi duširuumis - Punane rada.
Finišis toimuv toitlustamine toimub välitingimustes.

11. KOHUSTUSLIK ISIKLIK VARUSTUS ROHELINE JA PUNANE RADA
PUNANE RADA
Automaatrelv (AK 4,M16,Rahe, Galil) + 6 salve laetud paukpadrunitega (Paukmoona võtta
kaasa 1 lahingkomplekt) + kompensaator Kaitseliit ja Naiskodukaitse. Noortele antakse
stardist airsoft relv + salved + moon.
Rakmed või lahingvest.
KV välivorm.
Saapad.
Noorteorganisatsioonidel rännakuks sobilik riietus ja jalanõud.
Peakate.
Taskulamp või pealamp koos varu patareidega.
Med.pakk - MK1
Veepudel või veekott koos joogiveega (min 2L).
Nuga.
Kompass.
Tuletegemis vahendid (veekindlad).
Kindad.
Toit 24h.
Kaitseprillid.
Vile.
ROHELINE RADA
Rännakuks sobilik riietus ja jalanõud.
Peakate.
Seljakott.
Taskulamp või pealamp koos varu patareidega.
Med.pakk - plaastrid + side
Veepudel või veekott koos joogiveega (min 2L).
Vihmakindlad riided.
Kaitseprillid - saad stardist.
Toit 12h.

Kindad.
Vile.
Helkur.

12. KOHUSTUSLIK VÕISTKONNA VARUSTUS PUNASEL JA ROHELISEL RAJAL
Kirjutusvahend: kirjutusvahendid + märkmik (veekindel)
Maskeerimisvahendid - Punasel rajal isiklikud, Rohelisel rajal saab stardist.
GPS seade - saab stardist
GPS seade esindaja sõidukile - saab stardist
10m nöör min 6mm
Laetud akuga mobiiltelefon (võistkonna peale vähemalt üks)
.
13. DISTSIPLIIN
Kogu võistlus tuleb võistlejatel läbida jalgsi. Katkestada võib kuni 1 võistleja. Katkestajad
toimetab trassilt ära võistkonna esindaja oma transpordiga. Kui leiab tõestust esindaja toetav
tegevus võistluse ajal - võistkond diskvalifitseeritakse. Seoses keskkonnaameti nõuetega
paukpadrunite kasutamine ainult hädaolukorras. Relva ja relva osi ei tohi osistada ega
transportida seljakotis. Relv peab olema relvarihmaga enda küljes.
14. PROTESTID
Proteste saab esitada võistluse jooksul + 15min peale finišisse jõudmist. Protest tuleb
esitada kirjalikult võistkonna esindaja poolt võistluse peakohtunikule. Protesti lahendi
otsustab ainuisikuliselt peakohtunik.
15. ARSTIABI
Osavõtt võistluselt toimub võistlejate omal vastutusel. Võistluse korraldajad kindlustavad
esmaabiga ning vajadusel transpordiga lähimasse haiglasse.
16. AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub kahes klassis (Rohelise raja parimad, Punase raja parimad). Kolmele
parimale võistkonnale autasud. Kõik raja läbinud saavad ka vastava sertifikaadi.
Autasustamine toimub Finišis max 1h peale viimase võistkonna lõpetamist. Kõik võistkonnad
kes lähevad ära enne lõpuautasustamist, mis toimub MHK 1h viimase võistkonna lõpetamist,
saavad disklahvi.

17. KORRALDAJATE ÕIGUSED
Korraldajatel on õigus võistluse käigus tehtavaid pilte ning videomaterjale avaldada
organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsiooni vahendites.
Võistlusel ohutustehnika eiramisel ja enda ettevaatamatusest tekitatud vigastuste eest
korraldajad ei vastusta.
Võistluse korraldajal on õigus teha vajadusel muudatusi võistluse juhendis.
Muudatustest teavitatakse viivitamatult võistkondi ja esindajaid.
Ettenägematutes olukordades otsuste langetamiseks on peakohtunikul kõik õigused.

Kaitseliit, Lääne Malev, Lahe 17, Haapsalu 90503, Lääne maakond
Telefon 5621 4324, e-mail: tanel.tuisk@kaitseliit.ee
Noorteinstruktor Eda Loik telefon: 5860 7076, e-mail: eda.loik@kaitseliit.ee

