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Lisa 1. 
 

Kristjan Jalaka mälestuseks pühendatud lahingpaaride võistlus 
„SÕRVE RETK 2013” 
 
VÕISTLUSE JUHEND 
 
 
I Eesmärk. 

1. Õppuse eesmärgiks on harjutada lahingpaari koostööd, võitlejatele vajaminevaid oskusi, 
isesisvust ja loovust. 

2. Treenida maastikul liikumise kogemusi ja kinnistada üksikvõitleja oskusi. 
3. Õppusel on ka konkureeriv st. võistluse roll, kus selgitatakse välja parim lahingpaar, kes 

suudab täita ülesande füüsilise koormuse ja stressi tingimustes. 
 
II Korraldaja ja läbiviijad. 
Saaremaa malev, Kuressaare malevkond 
 
III Aeg ja koht. 
01.06.-02.06.2013 Torgu ja Salme valla territooriumil. 
 
Külalisvõistkonnad ja Saaremaa Maleva esindus 

 Kell 10.30 kogunemine Kudjape kalmistul (vt lisa 1) 

 Kell 11.00 Mälestusteenistus Kristjan Jalaka haual 

 Kimpude asetamine hauale 

 Kell 12.00 motoriseeritud rännak võistluse starti vastavalt valitud trassile 
 

Saaremaa Maleva osalejad 
Kogunemine ja registreerumine: 

 kell 13.00 kogunemine stardikohtadesse, registreeritute kontroll 

 kell 13.15 OT instruktaaž võistkonna stardikohas (kõigile osalejatele kohustuslik) 

 kell 13.30 stardijärjekorra loosimine 

 kell 13.50 esimene võistkond stardis (varustuse kontroll, toidupaki väljastamine) 

 kell 14.00 start PUNANE RADA trassi pikkus ca 65 km (Kaunispe sadam 6255 3380) 

 kell 14.00 start KOLLANE RADA trassi pikkus ca 45 km (Kaavi sadam 7095 2735) 

 kell 14.00 start MATKARADA trassi pikkus ca 30 km (Kaavi sadam 7095 2735) 

 Lõpetamine 02.06.2013. orienteeruvalt 15.00 (Sääre piirivalvekordon 6250 2010). 
 
IV Osalejad. 
Lahingpaarid moodustatakse TSOBKL 2013, VG, Kuressaare malevkonna, Orissaare kompanii, 
Meredivisjoni ja NKK baasil. Lisaks osalevad võistlusel lahingpaarid Pärnu –ja Lääne malevast 
ja Kaitseväe väeosadest. Lahingpaari suurus 2 võistlejat. 
Võitlusele on kaasatud ka noorkotkaste ja kodutütarde võistkonnad Saaremaalt ja Läänemaalt, 
kes võistlevad eraldi arvestuses KOLLASEL rajal või läbivad matkaraja.  
 
V Osavõtuks registreerumine. 
Oma osavõtust peab võistkond teatama MHK 27.05.2013. e- mail`ile 
kristian.kivimae@kaitseliit.ee 
 

KINNITAN 
 
 

Kristjan Moora 
Kolonelleitnant 

SÕRVE RETK 2013 
Peakohtunik 
10.05.2013 

mailto:kristian.kivimae@kaitseliit.ee
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Teatada tuleb: 
1. Lahingupaari nimed; 
2. Valitud trass (kas PUNANE, KOLLANE või matkarada); 
3. Kontakt telefon. 

 
TSOBKkl kohustuslik on KOLLANE rada (ca 45 km) kuid võib kursuseülema loal valida ka 
PUNASE raja (ca 65 km), kursuse registreerib lahingpaaride kaupa kursuse ülem. 
 
VI Rada ja võitlustingimused. 
Võistlusel osalemiseks võivad lahingpaarid valida 2 erineva pikkusega võistlustrassi vahel: 

 PUNANE rada (ca 65 kilomeetrit), võistlejatel ümber parema käsivarre punane lint; 

 KOLLANE rada (ca 45 kilomeetrit), võitlejatel ümber parema käsivarre kollane lint. 
Käelindid tagab korraldaja stardis. 

 
Lisaks on võimaldatud osalejatel valida ka matkarada (ca 30 kilomeetrit), mille läbimise käigus 
ei pea sooritama ülesandeid vaid tuleb registreerida kohtuniku juures oma kontrollpunkti 
läbimine. 
Võistluse start antakse lahingpaarile vastavalt valitud rajale alljärgnevalt: 

 Kell 14.00 start PUNANE RADA trassi pikkus ca 65 km (Kaunispe sadam 6255 3380) 

 kell 14.00 start KOLLANE RADA trassi pikkus ca 45 km (Kaavi sadam 7095 2735) 

 kell 14.00 start MATKARADA trassi pikkus ca 30 km (Kaavi sadam 7095 2735) 
 
Võistluse kestvus on orienteeruvalt 30 tundi. Stardis saavad kõik võistkonnad piirkonna kaardi, 
elutšekid ja võistluse legendi lehe. Võistkonna legendi leht sisaldab kontrollpunktide järjekorra, 
kontrollpunktide koordinaadid ja kontrollpunktidesse saabumise aja. Võistkond peab kogu retke 
jooksul toime tulema stardist kaasavõetud vahenditega ja ilma kõrvalise abita va. meditsiiniline 
abi ja vesi. 
 
Võistluskaardina kasutatakse kaitseväe 1 : 50 000 kaarti (kaardid tagab korraldaja). 
 
Võistlustrassi läbimine toimub etteantud koordinaatide järgi. 
 
Punktiarvestusse lähevad võistkonnad, kes läbivad PUNASE või KOLLASE raja. 
Arvestatakse trassi läbimisaega. Võistkonna kontrollpunkti jõudes, fikseeritakse kohtunike poolt 
saabumisaeg. Kontrollpunktis viibimise aeg 10 minutit. Pärast ülesande sooritamist, suunavad 
kohtunikud võistlejad uuesti rajale vastavalt võistkonna väljumisajale. 
 
Võistkondade ülesandeks on liikuda varjatult, läbides kõik kontrollpunktid trassil ja täitma seal 
saadud ülesanded. Kontrollpunktide ümber on ohutu tsoon 200 m, kus vastutegevust ei ole. 
 

Maastikul liikudes ei tohi: 

 Jätta märke oma tegevusest 

 Häirida oma tegevusega kohalikke elanikke 

 Kahjustada põllukultuure ega loodust 

 Teha tuld (va toiduvalmistamine piirituselambiga) 
 
VII Vastutegevus. 
Vastutegevuse ülesandeks on sundida võistkondi liikuma varjatult. Vastutegevus võib toimuda 
kõikjal trassil va. kontrollpunktide ümber kehtestatud 200 m ohutus tsoonis. Vastutegevus võib 
liikuda jalgsi või motoriseeritud patrullidena teedel või asuda kuni 10 meetri kaugusel teepervest 
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varitsuses. Kasutatav transport ei ole tähistatud ja võib olla ka tsiviilotstarbeline. Vastutegevus 
võib võistlejaid jälitada kuni 10 meetri kaugusele teepervest.  
Võistkond ja tema liige loetakse tabatuks, kui vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel on 
maastikul vähem kui 25 meetrit ja võistkonnal ei ole võimalik vastutegevuse eest varjatult 
taanduda. Iga tabatud võistleja on kohustatud iga vahelejäämise korral ära andma ühe tšeki. 
(nn. elutšekid väljastatakse võistkonnale stardis, korraldaja poolt). Vastutegevus  ja 
vastutegevuse transpordivahendid on markeeritud siniste lintidega. 
 
VIII Varustus. 
Kohustuslik isiklik varustus PUNASEL ja KOLLASEL rajal: 

 Välivorm ja peakate vastavalt ilmastikule 

 Sõdurisaapad 

 Rakmed või seljakott 

 Nuga 

 Nöör (min. 4 meetrit) 

 Kompass 

 Esmaabipakend 

 Tuletegemisvahendid 

 Katelok koos piirituslambi ja pudeliga 

 Välipudel 

 Taskulamp 

 Mobiiltelefon (veekindlalt pakitud) 

 Toit antakse stardis (tagab korraldaja) 
 
Soovituslik lahingpaari varustus: 

 Kirjutusvahend (niiskuskindel) ja märkmepaber 

 Vihmakeep 

 Kaart ja legendi leht (tagab korraldaja) 

 Varuriided ja sokid, kummisaapad 

 Saag või väike kirves 
 
Relvad: 

 Igal osalejal peab kaasas olema automaatrelv (AK-4, Galil AR või ARM) koos 1 salvega 
 

NB! Võistlusel vajalik laskemoon tagatakse korraldajate poolt laskmise ülesande punktis. 
 
Arstiabi: 

 Osavõtt toimub omal vastutusel. Stardis ja finišis on võimalik saada esmaabi. 
 
Korraldajate poolt antakse kõigile (võistlejad, kohtunikud ja toetav personal) toidupakid. 
Võistlejad saavad kontrollpunktides täiendada oma joogivee varusid. 
 
Ülejäänud võistkondlik ja isiklik varustus võib olla oma äranägemisel (näiteks lisatoit). 
 
Kohustusliku varustuse vastavust kontrollitakse stardis ja finišis. Iga puuduva eseme eest 
lisatakse 30 minutit lisaaega, trassi läbimise üldajale. Finišis ei pea olema täielik med.paun, 
joogiga täidetud joogipudel ja toidupakk. 
 
Matkarajal osalejatel on kohustuslikuks varustuseks sidevahend (mobiiltelefon). 
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IX Katkestamine. 
Katkestada sooviv lahingpaar peab võtma ühendust korraldajaga, kes teavitab peakohtunikku. 
Katkestanud võistkond või võistleja tuuakse rajalt ära korraldajate transpordiga. Võistkonnast 
võib katkestada 1 liige, teise liikme katkestamisel loetakse kogu võistkond katkestanuks. 
Võistkond võib jätkata ka 1 liikmelisena ning tema tulemused arvestatakse üksikvõitleja 
kategoorias. 
 
X Tegevused kontrollpunktides: 
Kontrollpunkti saabudes, tuleb võistkonnal pöörduda kontrollpunkti kohtunike poole, et 
registreerida võistkonna saabumisaeg, mis peab klappima legendis oleva ajaga. Kohtunik 
selgitab kontrollpunktis olevat ülesannet ja hindamiskriteeriume. Kohtunike loal saab hakata 
sooritama kontrollpunkti ülesannet. Kui kontrollpunkti on jõudnud mitu võistkonda järjest, siis 
asutakse kohtunike poolt näidatud ootealale seni, kuni võistkond kutsutakse ülesande 
lahendamisele. 
 
Igas kontrollpunktis selgitatakse pärast kõikide võistkondade läbimist, antud ülesande täitmise 
paremusjärjestus. Parim võistkond saab miinimumpunktid, milleks on võistlusel osalenud 
võistkondade koguarv. Paremusjärjestuses esimene võistkond saab 1 punkti, teine võistkond 2 
punkti, jne. 
 
Ülesande katkestanud võistkond, ülesandelt diskvalifitseeritud võistkond, ülesande mitte 
sooritanud võistkond või ülesande kontrollaja ületanud võistkond, saab automaatselt maksimum 
punktid igas kontrollpunktis. 
 
Pärast paremusjärjestuse selgitamist, edastavad iga kontrollpunkti kohtunikud koheselt 
(esimesel võimalusel) tulemused (protokolli) võistluse sekretariaati. Sekretariaat asub Torgu 
vald, Sääre piirivalvekordon 6250 2010. 
Kõik SÕRVE RETK 2013 punktikohtunikud ja korraldav toimkond on markeeritud kollase 
ohutusvestiga. 
 
Eeldatavad ülesanded kontrollpunktides: 

 Side 

 Meditsiin 

 Pioneer 

 Laskmine automaatrelvast 

 Takistusrada 

 Kauguste määramine 

 Asjade otsimine 

 Noa või mõne muu terava eseme vise 

 Vastase test 

 Relvakompott 
 
Ülesannete tegelik järjestus kontrollpunktides, selgub pärast võistlusraja mahamärkimist. 
 
XI Tulemuste arvestamine. 
Lahingpaaride paremusjärjestus määratakse raja läbimise aja (trassiaeg), kontrollpunktides 
ülesannete sooritamise, võistleja katkestamise ja puuduliku varustuse eest saadud punktide 
summa põhjal. PUNASE ja KOLLASE raja paremusjärjestus määratakse eraldi. 
Matkarajal osalejate üle peetakse samuti eraldi arvestust. 
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XII Protestide esitamine. 
Proteste võib esitada võistluse jooksul ja kuni 15 minutit peale viimase võistkonna finišeerimist. 
Protest tuleb esitada kirjalikult võistkonna poolt võistluse peakohtunikule. Vaidlus lahendatakse 
asjaosaliste ja peakohtuniku vahel. Peakohtunik võib vajadusel otsuse langemiseks võtta 
asjaosaliselt tunnistusi ja kaasata teisi juhendajaid. 
 
XIII Autasustamine. 
Autasustamine toimub 30 minutit peale viimase võistkonna lõpetamist. Parim PUNASE ja 
KOLLASE raja läbinud lahingpaar saab diplomi ja hinnalise meene. 
Matkaraja läbinutele väljastatakse vastavasisuline sertifikaat. 
 
XIV Toitlustus, meditsiin. 
Toitlustamine toimub stardis ja võistkondadele pärast võistlusraja läbimist. Meditsiiniteenistus 
on stardi-finiši territooriumil, esmaabiauto liigub kontrollpunktidesse vastavalt vajadusele. 
 
 
Info: 
Lahingpaaride „Sõrve Retk 2013” abikohtunik  
Kristian Kivimäe 
Saaremaa malev 
staabiülem 
Tel: 5348 3339 
E-mail: kristian.kivimae@kaitseliit.ee 
 
 
 
 
Lisa 1. Kudjape kalmistu 
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A. Kuressaare – Kuivastu maanteel olev UPA rist (orienteerumiseks) 
B. Kudjape kalmistu (autode parkla) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


