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PATRULLVÕISTLUS 

„NÕMME VÄLK 2014“ 

 
 

Kaitseliidu Tallinna maleva Nõmme malevkond korraldab 20.09.2014 sõdurioskuste 
elemente sisaldava patrullvõistluse lahingpaaridele. 
 
Võistluse eesmärgid 
- elavdada malevkonna liikmete ja üldisemalt KL liikmete omavahelist lävimist, 
- proovile panna võistlejate sõdurioskused, orienteerumisoskused ja 

üldteadmised, 
- anda võistlejatele võimalus suuremateks patrullvõistlusteks treenimiseks ning 

enda varustuse testimiseks, 
- propageerida KL liikmete vastupidavuse ja füüsilise ettevalmistuse olulisust, 
- jätkata malevkonna patrullvõistluse traditsiooni. 
- arendada Kaitseliitu kui organisatsiooni. 
 
Aeg ja koht 
Võistlus toimub laupäeval, 20. septembril 2014. a. Võistluse start on Männikul, KL 
Tallinna maleva lasketiirus (Männiku küla, Trapi tee, Harju maakond) ning finiš 
Nõmmel, Plangu 4. Trass: Männiku – Pääsküla – Harku – Nõmme. Transport 
Männikule toimub omade vahenditega (buss nr 33). 
 
Osalemine 
Võistlusele kutsutakse Kaitseliidu, naiskodukaitse ning noorkotkaste võistkonnad. 
Rajale lubatakse kuni 20 lahingpaari. 
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Registreerimine 
E-maili teel sport@malevkond.ee (pealkirjaks „Nõmme Välk“) MHK  esmaspäev, 
15.09.2014 kell 23.00. Märkida tuleb mõlema võistleja ees- ja perekonnanimi 
koos auastmega ning võiskonna nimi, telefoninumbrid ja meiliaadressid. 
Stardijärjekord loositakse ja avaldatakse Nõmme malevkonna lehel 
www.malevkond.ee MHK neljapäeval 18.09.2014. 
 
Võistluse ülesehitus 
Lahingpaaride põhieesmärk on läbida trassil kõik kontrollpunktid ja postkastid ning 
jõuda finishisse. Kontrollpunktid on mehitatud ning nendes sooritatakse erinevaid 
ülesandeid. Postkastid võivad olla mehitatud või mehitamata – need tuleb läbida ja 
mehitamata postkastides kirja panna postkasti kood. Postkastide läbimisega on 
võimalik teenida lisapunkte.  
 
Keelatud on igasuguse kõrvalise abi kasutamine (v.a. hädaolukorras), liikumine koos 
teiste võistkondadega, transpordi ja kaupluste kasutamine. Võistkondadel tuleb 
valmis olla igasugusteks sõdurioskusi sisaldavateks ülesanneteks. 
 
Trass ja kontrollpunktid 
Võistlustrassi pikkus on ligikaudu 20km, mis läbitakse mööda endale kõige 
sobilikumat marsruuti, v.a. etteantud koridor linnaalas. Trass läbib kontrollpunkte 
(KP) ja nende läbimine on kohustuslik. 5-10 minutit enne iga ülesande sooritamist 
saavad võistlejad juhendi selle kohta, milline ülesanne tuleb sooritada ja missugune 
on hindamissüsteem. Kui juhend ei ole arusaadav või tekib küsimusi, siis vastab 
neile võimalusel kontrollpunkti kohtunik, muul juhul tuleb ülesanne sooritada nii, nagu 
juhendist aru saadakse. Ülesandel võib olla ajaline piirang (harilikult 10 minutit), mille 
ületamisel saab lahingpaar maksimaalsed karistuspunktid. 
 
Iga lahingpaar saab stardis KV kaardi (võib olla ka muus mõõtkavas kui 1:50 000) ja 
kõikide või esimese KP koordinaadid. Juhul kui stardis ei määrata teisiti, võib 
kontrollpunktidesse siseneda etteantud ajast varem. Kontrollpunktid suletakse 
määratud ajal või juhul, kui kõik võistkonnad on punkti läbinud. 
 
Rajal ja kontrollpunktides peavad võistlejad valmis olema järgmiste ülesannete 
täitmiseks: 
- relvade tundmine, 
- sõdurioskused, 
- meditsiin, 
- loogika ja tähelepanelikkus, 
- kaardi ja tingmärkide tundmine, 
- takistusriba, 
- viktoriin. 
 
Võistkonnad stardivad 10-minutiliste vahedega, 10 minutit enne stardiaega peab 
võistkond ilmuma mandaati varustuse kontrolli. 
 
Trassil liikudes ei tohi: 
- jätta märke oma tegevusest või visata maha prügi, 
- häirida oma tegevusega kohalikke elanikke, 
- kahjustada põllukultuure ega loodust, 
- teha lahtist tuld (va toiduvalmistamine põletiga, jälgides tuleohutust). 
 
Lahingpaar peab trassil püsima koos. 
 
 

mailto:sport@malevkond.ee
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Tulemuste arvestus 
Võistluse võidab võistkond, kes on kogunud rajal kõrgeima punktisumma, millest on 
maha arvatud karistuspunktid.  
 
Punkte saab ülesannete täitmise eest kontrollpunktides ja postkastide läbimise eest. 
Igas kontrollpunktis koostatakse soorituste pingerida, parim sooritus saab 20 
(startinud võistkondade arv) punkti ja nõrgim sooritus 1 punkti. Postkastide väärtus 
on 5...20 punkti. Rajal võib olla üllatusülesandeid, mille sooritamise saab lisapunkte. 
 
Karistuspunkte saab elutalongide kaotamise eest (kokku 4 talongi iga võistkonna 
kohta, iga elutalong 10 karistuspunkti), puuduvate varustuselementide eest ning 
reeglite ja ohutusnõuete rikkumise eest kontrollpunktides või trassil.  
 
Kõikide elutalongide kaotamisel võistkond katkestama ei pea. Ühe võistleja 
katkestamise korral lahingpaar võistlemist jätkata ei saa. Katkestamise korral 
loetakse et võistkond on kaotanud kõik elud (kokku 4 X 10 karistuspunkti) ja läbimata 
kontrollpunktide tulemus on 0. Võistkond saab katkestada võistluse kontrollpunktis, 
v.a. traumade või õnnetuste korral. 
 
Trassi läbimise aeg tulemust ei mõjuta. 
 
Vastutegevus 
Trassil on alasid, kus tegutseb vastutegevus, kelle ülesandeks on sundida võistkondi 
liikuma varjatult ja mitte kasutama teid. Vastutegevus tegutseb tsiviilriietes ja 
vormis ning võib liikuda masinatel, jalgsi ja jalgratastel. Vormis vastutegevus on 
tähistatud kollase lindiga (ümber käe või pea). Võistkond loetakse tabatuks, kui vahe 
võistkonna ühe võitleja ja vastutegevuse vahel on 10m ja võistkonnal ei ole võimalik 
vastutegevuse eest varjatult taanduda või kui võistkond või selle liige on jäänud 
vastutegevuse „haarangusse“.  
 
Iga tabatud võistkond on kohustatud iga vahelejäämise korral (sõltumata kas 
tabatakse lahingpaari üks või mõlemad liikmed) ära andma ühe elutalongi. 
Füüsiline kontakt ei ole lubatud!  
 
NB! Vastutegevus ei tegutse „linnaruumis“ – s.t. tänavatel, ega sunni 
võistlejaid sisenema eravaldustesse. 
 
Turvadistants kontrollpunktide ümber, kus vastutegevus ei tegutse, on 200m. 
 
Kohustuslik varustus 
1. välivorm 
2. saapad või kummikud 
3. rakmed, lahingvest või seljakott 
4. telkmantel või vihmariided  
5. mobiiltelefon laetud akuga 
6. individuaalne med.pakk 
7. veega täidetud veepudel või jooginõu (kokku min. 1L) 
8. tääk/puss/nuga  
9. kompass või GPS 
10. töötav taskulamp või pealamp 
11. toit 8h 
12. nöör 10m (lahingpaari peale) 
13. kirjutusvahendid (lahingpaari peale) 
14. maskeerimiskreem (lahingpaari peale) 
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Iga puuduolev või puudulik varustuselement annab 3 trahvipunkti. 
 
Soovituslik lisavarustus: katelok, priimus, varupesu, varusokid, muu riietus vastavalt 
ilmastikule, prügikott prügi jaoks. 
 
Trass läbitakse RELVATA. 
 
Meditsiiniteenistus 
Osavõtt võistlusest toimub omal vastutusel.  
Hädaabi number 112. 
 
Muu ohutus 
Sõiduteede ja raudtee ületamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades 
(ülekäigurajad). Eravaldustesse sisenemine, väravate ja läbipääsude kasutamine 
ning aedade läbimine või ületamine on keelatud. Tähelepanu soistel aladel liikumisel 
ja märgade kraavide ületamisel! 
 
Ajakava 
20SEP14 
0700  päike tõuseb 
0710  esimese võistkonna mandaat (algab varustuse kontroll) 
0720  stardib esimene võistkond 
0730  stardib teine võistkond 
0900   stardib 11. võistkond 
1030   stardib 20. võistkond 
1630-1800 esimene võistkond finisheerub (orienteeruv) 
1630-2130 võimalusel soe toitlustus (Plangu) 
1925  päike loojub 
2130  finisheerub viimane võistkond 
2130   trass ja kontrollpunktid suletakse 
2230  võistluse lõpp (autasustamine) 
 
Protestid 
Kõik protestid tuleb esitada kuni 30 minutit peale võistkonna finišeerumist. 
Ülesannete kohta protesti esitamisel on eelduseks ülesande kohtunikule suuliselt 
esitatud protest. Muud protestid tuleb esitada kirjalikult finišis. 
 
Autasustamine 
Võistluse 3 parimat lahingpaari autasustatakse diplomite ja medalitega. Võitjate 
nimed kantakse rändauhinnale, mis peale auhinnatseremooniat jääb Nõmme 
malevkonda.  
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korralduskomitee. 
 
 
 
 
Sören Vetevool 
lipnik 
Nõmme malevkonna spordipealik 
sport@malevkond.ee  
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