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MATKAMÄNG
“KÄRSTNA LAHINGU MÄLESTUSMÄNG  2023“
VÕISTLUSJUHEND

EESMÄRK

Arendada osalejate matkamisalaseid teadmisi, kodanikuoskusi ja meeskonnatöö võimet.

KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD

Matkamängu korraldajad ja läbiviijad on Kodutütarde Sakala ringkond  ja Noorte Kotkaste Sakala  malev koostöös Kaitseliidu Sakala maleva ja Naiskodukaitse Sakala ringkonnaga.

AEG JA KOHT

28.jaanuaril 2023.a toimub nooremate noorkotkaste ja kodutütarde matkamäng Karksi-Nuias ja selle lähimaastikul. Võistluse staap asub August Kitzbergi nim Gümnaasiumis (Kooli tänav 1, Karksi-Nuia 69104, Viljandi maakond)   https://akg.vil.ee 

Matkamängule saabumisel tuleb esitada mandaati võistkonna ülesandmisleht (lisatud) ja lapsevanema (eestkostja) nõusoleku/kooskõlastuse leht (18.aastased kohustuslik, võivad ise allkirjastada). 
Lapsevanema (eestkostja) nõusoleku lehe võivad osalejad edastada ka elektrooniliselt hiljemalt 25.01.2023 digitaalselt allkirjastatult  e-posti aadressile Tiina.Ott@kaitseliit.ee

Matkamängu korraldatakse Eesti Vabadussõjas Kärstna ümbrus 02.- 06.01.1919. aastal toimunud murranguliste lahingute mälestuseks. Kärstna lahingud olid 1919. aasta jaanuari algul ühed strateegiliselt olulisemad Lõunarindel. Siin murti Punaarmee pealetungi ind ja lõppesid edasitungi katsed Viljandi suunal. Kärstna lahingud olid kõige ohvriterohkemad Vabadussõjaaegsed võitlused Viljandimaal.

Kärstna lahingute mälestuseks korraldati esimene matkamäng 1993. aastal Kärstnas. 2023. aastal toimub matkamäng kolmekümnendat (30.) korda. Ümmargust tähtpäeva tähistavale matkamängule on oodatud ja kutsutud ka esimesel matkamängul (1993.a.) osalenud isikud ja korraldajad.

AJAKAVA

08.00-10:30 Osalejate transport võistluspaika
10:00-10:30 Registreerimine
10:30  Võistluse avamine, võistluse reeglite  ning  ohutusjuhendi tutvustamine
11.00- 14:00 Võistlus
13:30-14:30  Energiapaus 
14:30  Kärstna lahingu meenutamine  ja kontrollpunktide tagasiside
15:30 Autasustamine, võistluse lõpetamine
16.00 Osalejate kojusõit

Võistluse ajakava võib muutuda sõltuvalt osalejate arvust.

OSALEJAD

Matkamängust saavad osa võtta Kodutütarde ja Noorte Kotkaste neljaliikmelised võistkonnad.

Arvestus ühes vanuserühmas: 7-11. a (kaasaarvatud). Noormeestel ja neidudel on eraldi punktiarvestus.
Võistelda saavad ka segavõistkonnad, kuid sellisel juhul võisteldakse väljaspool üldist arvestust.

Osalema on lubatud ka organisatsiooni mittekuuluvad noored vanuses 7-11.a (kaasaarvatud)

Kodutütred, Noored Kotkad ja mitteliikmed vanuses 13+ võivad osaleda üritusel kontrollpunktide abikohtunikena.

Ümmargust tähtpäeva tähistavale matkamängule on oodatud ja kutsutud on ka esimesel matkamängul (1993.a.) osalenud isikud ja korraldajad (võistlevad väljaspool üldist punktiarvestust).

OSAVÕTUKS REGISTREERIMINE

Kodutütred  ja Noored Kotkad annavad oma osalusest teada oma rühma rühmavanemale/rühmapealikule, kes täidab käesoleva juhendi LISA 1 Matkamängu võistkonna registreerimisvorm ja edastab selle  Sakala maleva KT noorteinstruktorile: Tiina OTT, tel.+372 5855 5092, e-post tiina.ott@kaitseliit.ee  mitte hiljemalt kui 15.01.2022.a.

Kodutütred ja Noored Kotkad, kellel puudub aktiivne rühmavanem, kuid soovivad matakamängul osaleda, leiavad omale vähemalt 18. aastase esindaja, kes täidab käesoleva juhendi LISA 1 Matkamängu võistkonna registreerimisvorm ja edastab selle Sakala maleva KT noorteinstruktorile: Tiina OTT, tel. +372 5855 5092, e-post tiina.ott@kaitseliit.ee. mitte hiljemalt kui 15.01.2023.a. 

Organisatsiooni mitte kuuluvad liikmed (s.h esimesel võistlusel osalejad) annavad oma osalusest teada Sakala maleva KT noorteinstruktorile: Tiina OTT, tel.+372 5855 5092, e-post tiina.ott@kaitseliit.ee  mitte hiljemalt kui 15.01.2022.a.


Registreerimisel tuleb lisaks võistkondadele teada anda ka abikohtunike ja rühmajuhtide osalemine ning transpordi vajadus (peatused nii noored kui ka kohtunikud ja abid).

Pärast registreerimise tähtaega võistkondi juurde registreerida ei saa, kuid saab teha vajadusel võistkonna siseseid muudatusi (näiteks keegi haigestub jms).


RADA JA VÕISTLUSTINGIMUSED

Raja läbimine: Võistlusraja kogupikkus on ligikaudu 5 km ning võistkonna planeeritud kontrollajaks rajal on arvestatud 3 tundi. 

Ühisstardiga liiguvad võistkonnad kaardi järgi vabalt valitud järjekorras kontrollpunktidesse. Kontrollpunkte rajal on kokku 10 kuni 14. Võistkonna ülesanne on kolme  tunni jooksul läbida niipalju kontrollpunkte kui jõuab. Võistkond peab rajal liikuma ning kontrollpunktid läbima koos. Osades kontrollpunktides tuleb sooritada erinevaid ülesandeid. Oluline on võistkonnal lõpp-punkti tagasi jõuda piiraja raames (3 tundi) ja sooritada võimalikult hästi  kontrollpunktides ülesanded. Raja läbimise aeg lisapunkte ei anna (karistuspunktid aega mitte mahtumise korral).

Kuna võistluse üheks eesmärgiks on leida Sakala maleva parimad noorkotkaste ja kodutütarde neljaliikmelised võistkonnad esindamaks Viljandimaad vabariiklikel Kaitseliidu noorteorganisatsioonide võistlustel, siis segavõistkonnad (neiud +noormehed) ja esimesel võistlusel osalenute võistkonnad  saavad loa raja läbimiseks, kuid osalevad väljaspool punktiarvestust.
Neid võistkondi võib autasustada punktikohtunike ettepanekul eriti nutikate lahenduste eest ülesannete sooritamisel.
Rada kulgeb avaliku liiklusega teedel. Võistkondade kaptenitel on helkurvesti kandmine kohustuslik. Teistel liikmetel on kohustuslik kanda nähtavas kohas helkurit. Raja läbimisel hinnatakse võistkondade liikluskultuuri ja ühtekuuluvust. 

Rajakaart 
Põhikaardina kasutatakse Karksi-Nuia  ja selle lähiümbruse kaarti, mis antakse võistkonna kaptenile avamisel. 

Võistkonnal tuleb liikuda maastikul ja hoonestatud alal jalgsi. Võistkond peab kogu matkamängu jooksul hakkama saama stardist kaasa võetud vahenditega ja ilma igasuguse kõrvalise abita.

Maastikul ja hoonestatud alal liikudes: 
ei tohi maha jätta märke oma tegevusest
	ei tohi häirida oma tegevusega kohalikke elanikke
	ei tohi kahjustada põllukultuure ja loodust
	metsas liikudes jälgin võistkonna kaaslast ning väldin kaasvõistleja okstega vigastamist.
kategooriliselt on keelatud minna veekogude jääle!

Võistkond diskvalifitseeritakse:
kontrollpunkti või raja tähistuse teadliku rikkumise korral,
	kohtunike korralduste mittetäitmisel,
	teiste võistkondadega ühinemisel trassi läbimise lihtsustamiseks .
	trassi läbimisel transpordi kasutamisel  (v.a. kui on tegemist võistluse korraldajate poolt ettenähtud transpordiga)
	kui võistkond jätab võistlusrajale maha oma võistkonna liikme. 

NB! Vigastatud, terviserikkega või mingil muul põhjusel katkestada sooviv võistkonna liige jäetakse maha matkamängu mehitatud tegevuspunktis. 

Võistkonna registreerimisel peavad osalejad teatama korraldajatele oma võistkonnal kaasas oleva mobiiltelefoni numbri. 

VÕISTLUSALAD

Ülesanded on püstitatud arvestades üldjuhul Kodutütarde ja Noorte Kotkaste 6. ja 5. järgukatsete nõudeid, lisaks mõned üllatusülesanded. Iga ülesandega tutvumiseks on aega 2 minutit ning lahendamiseks on ettenähtud maksimaalselt 8 min.
Kontrollpunktides ette tuleva ülesande kirjelduse saavad võistlejad ülesande punktis.
Ülesanneteks vajalik varustus on korraldajate poolt kontrollitud ja kõigile ühtne.

VARUSTUS 

Võistkonna varustuse komplektsust kontrollitakse stardis. Iga puuduva eseme eest arvestatakse 2 karistuspunkti. 

Iga võistleja võistlustrassil kohustuslik varustus:

	Ilmastikule vastav riietus (KL noorteorganisatsioonide välivorm või matkariietus) 
	Peakate (kapuutsi ei arvestata peakattena)
	Kindad 
	Jalanõud (matkamiseks sobilikud)
	Kell või laetud akuga (vähemalt 80%) mobiiltelefon
	Nööri otsas vile 
	Helkur 
	Joogipudel vähemalt 0,5 liitri joogiga ( sobib ka termos, sooja joogiga)
	Kirjutusvahend (soovitav harilik pliiats)
	Väike märkmik
	Lapsevanema teatise täidetud pool! 
	Isiklik esmaabipakk (minimaalselt plaastrid, sidemerull)


Võistkonna ühine varustus: 

Helkurvest (tagab malev)
	 Vähemalt üks mobiiltelefon hädaabi kutsumiseks (aku täituvus vähemalt 80%)

Soovituslik varustus:

Näksimist rajale

Varustuse mass ja kogus ei ole piiratud, võistkonnal võib kaasas olla lisavarustust. Kohustuslik varustus peab olema võistlejal ja võistkonnal kaasas kogu võistluse aja. Varustuse kontrolli võidakse teha stardis, trassil ja võistluse lõpus. 

TULEMUSTE ARVESTAMINE

Võistlustulemus sõltub:

	kontrollpunktides võimalikult täpselt sooritatud ülesannetest 

võistkonna varustuse komplekteeritusest
ette antud kontrollajast kinnipidamisest
läbitud kontrollpunktide hulgast
Võistlustulemuste arvestus käib kontrollpunktides koha järgi. Parim ülesandeid täitnud võistkond saab tulemuseks maksimumpunktid (nii palju punkte, kui palju on selles võistlusklassis võistkondi), teise koha võistkond saab tulemuseks ühe (1) punkti võrra vähem punkte, kolmas võistkond kahe (2) punkti võrra vähem jne
Iga puuduv varustuselement annab kaks (2) karistuspunkti. 
Võistkond peab mahtuma ette antud kontrollaja (3 tundi ) piiridesse. Iga hilinenud minut annab ühe karistuspunkti (1 karistuspunkt).
3-liikmelised võistkonnad saavad ülesannete lahendamise eest punkte vastavalt punktijuhenditele (puuduolevat liiget ei saa teine võistkonna liige  üldjuhul asendada ja seega saadakse vähem punkte ülesannete lahendamisel).

KOHTUNIKUD

On võistluse korraldusmeeskonna poolt valitud isikud, kes on eelnevalt läbinud vastava juhendamise. Kohtunikud on neutraalsed ja loovad kõigile võimalikult võrdsed tingimused.

Matkamängu korraldamisse on kaasatud 13+ noored ja täiskasvanud vabatahtlikud abilised.


Ajakirjanikel ja kaasaelajatel on keelatud:

	kõrvalise abi osutamine välja arvatud hädavajalik esmaabi mistahes võistkonnale, millest tuleb koheselt informeerida võistluse korraldusmeeskonda; 

 liikuda trassil oma transpordiga võistkondade abistamiseks (liikumine on koordineeritud ja korraldatud korraldajate poolt)
	 häirida võistkondade trassi läbimist või ülesannete täitmist
	 häirida staabi ja kohtunike tööd
Korraldusmeeskonnal on keelatud:

osutada kõrvalist abi, mis võib muuta võistluse seisu
	mõningate võistkondade eelistamine ülesannete hindamisel ja protestide lahendamisel
	avaldada võistkondade konfidentsiaalset materjali
	mitte edastada vajalikku informatsiooni staapi

MAJANDAMINE

Transport: 	

Osalejate transpordiks kasutatakse rendibussi (teekond Viljandist Karksi-Nuia ja teel olevad üpeatused). Marsruut ja väljumisajad selguvad pärast registreerimistähtaja lõppu. 
Osalejaid toitlustatakse vastavalt ajakavale.

PROTESTIDE ESITAMINE 

Protestid lahendab võistluse korraldaja esindaja Enno TEITER +372 508 7447

Probleemi õiglaseks lahendamiseks on võistluse korraldajal esindajal õigus oma töösse ajutiselt kaasata vajalikke inimesi. Kui võistkonnal on ebavõrdseid tingimusi ja vaidlust tekitav küsimus või situatsioon, siis on tal õigus esitada kirjalik protest. Proteste saab esitada võistluse korraldajale kuni pool tundi pärast võistkonna lõpetamist. 
Protestis peavad olema märgitud: võistkonna nimi, toimunud sündmus, koht, aeg, sündmuse asjaolud ja võimalikud tunnistajad. 
Võistluse korraldajatel on õigus vajadusel teha muudatusi võistluse juhendis ja muuta võistlusalasid. 

OHUTUSTEHNIKA

Võistlejad on kogu matkamängu kestel kohustatud jälgima enda ja oma kaasvõistlejate tervislikku seisundit. Tervisehäiretest kantakse ette matkamängu korraldajale (staabi telefoninumber on märgitud rajakaardil), kes sõltuvalt olukorra tõsisusest võtab tarvitusele vastavad abinõud. Matkamängu tegevuste käigus vastutab iga osaleja oma turvalisuse eest ise. Korraldajad teevad kõik endast oleneva osalejate turvalisuse tagamiseks, tutvustades osalejatele ohutustehnikat. Korraldajate antud käsud ja korraldused on täitmiseks kõikidele üritusel osalevaile isikutele.
Korraldajad ei vastuta ohutuseeskirjade eiramisel ja ettevaatamatusest tekkivate kahjude eest
Matkamängu ajal vastutab esmaabi eest Elerin Öövel¸telefon 5237360.
Katkestamine on lubatud üksnes mehitatud kontrollpunktis. Kui juhtub õnnetus/vigastus rajal ning ei ole võimalik tulla kontrollpunkti, siis teavitada matkamängul esmaabi eest vastutavat iskut (kontaktandmed märgitud rajakaardil), kes organiseerib esmaabi ja vajadusel teavitab kiirabi.

Korraldajatel on õigus ürituse käigus tehtud pilte ja videomaterjali avaldada organisatsiooni kodulehtedel ja kommunikatsioonivahendites.

Võistlustrassile lubatakse võistleja alles siis, kui tal on hiljemalt stardihetkeks korraldajatele edastatud lapsevanema (eestkostja) nõusoleku leht.


Meetmed viiruse covid-19 leviku takistamiseks

	Korraldajal on õigus kahtluse korral testida nii COVID tõendiga kui COVID tõendita isikuid. Testimisest  keeldumisel  on  korraldajal  õigus  osalejat mitte  lubada  matkamängul osalema.

Korraldajal on õigus mõõta matkamängul osalevate isikute kehatemperatuuri ning tagasi saata kõik isikud, kellel tuvastatakse palavik.
Nakkushaiguste sümptomite esinemisel  (köha, hingamisraskused, palavik, pea- ja lihasvalu, vesine tugev nohu) on matkamängul osalemine keelatud.
	Matkamängu jooksul jälgida käte hügieeni nõudeid ning puhastada tegevusvahendite pindu regulaarselt.
Tagada osalejate maksimaalne hajutatus. Hoida teiste isikutega distantsi soovituslikult vähemalt 2 meetrit.
Matkamängu korraldaja teeb vastavalt riiklikele soovitustele kõik endast oleneva, et tõkestada COVID-19 viiruse levikut. Osalejatel  tuleb teadvustada, et oht haigestumiseks on olemas ka kõikide nõutud meetmete rakendamisel.


AUTASUSTAMINE:

Noormeestel ja neidudel on eraldi arvestus. Kolme paremat võistkonda autasustatakse diplomi, medali ja meenega.

Võrdse punktiarvu korral saavutab parema lõpptulemuse võistkond, kellel on rohkem maksimumpunktidele lahendatud ülesandeid.  
Kui registreerub vähe võistkondi (neli k.a) võib peakorraldaja teha autasustamise osas muudatusi (näiteks NK ja KT ühine arvestus või ainult esikohtade autasustamine).



Tiina Ott
KT noorteinstruktor	

+372 5855 5092
tiina.ott@kaitseliit.ee


Lisa 1 - Matkamängu võistkonna registreerimisvorm 


KÄRSTNA LAHINGU MÄLESTUSMÄNG 2023
28.JAANUAR 2023
ÜLESANDMISLEHT
VÕISTKONNA NIMI…………………………………………………………….
Jrk.nr.
Nimi ( trükitähtedega)
SÜNNIAEG
Telefon
1



2



3



4



		 



Võistkonna esindaja :

………………………………………………………………………………………………………..
			NIMI loetavalt					mobiili nr




                              LAPSEVANEMA TEATIS					

ÜRITUS: Võistlusmatk „Kärstna lahingu mälestusmäng 2023“
28.jaanuaril 2023.a toimub nooremate noorkotkaste ja kodutütarde matkamäng Karksi-Nuias ja selle lähimaastikul. Võistluse staap asub August Kitzbergi nim Gümnaasiumis (Kooli tänav 1, Karksi-Nuia 69104, Viljandi maakond)   https://akg.vil.ee 

Ürituse korraldamise eest vastutab KT Pöial-Liisi rühmavanem Tiina Türk (telefon 58163186). 

Matkamängu korraldatakse Eesti Vabadussõjas Kärstna ümbrus 02.- 06.01.1919. aastal toimunud murranguliste lahingute mälestuseks. Kärstna lahingud olid 1919. aasta jaanuari algul ühed strateegiliselt olulisemad Lõunarindel. Siin murti Punaarmee pealetungi ind ja lõppesid edasitungi katsed Viljandi suunal. Kärstna lahingud olid kõige ohvriterohkemad Vabadussõjaaegsed võitlused Viljandimaal.

Kärstna lahingute mälestuseks korraldati esimene matkamäng 1993. aastal Kärstnas. 2023. aastal toimub matkamäng kolmekümnendat (30.) korda. Ümmargust tähtpäeva tähistavale matkamängule on oodatud ja kutsutud ka esimesel matkamängul (1993.a.) osalenud isikud ja korraldajad.
AJAKAVA
08.00-10:30 Osalejate transport võistluspaika
10:00-10:30 Registreerimine
10:30  Võistluse avamine, võistluse reeglite  ning  ohutusjuhendi tutvustamine
11.00- 14:00 Võistlus
13:30-14:30  Energiapaus 
14:30  Kärstna lahingu meenutamine  ja kontrollpunktide tagasiside
15:30 Autasustamine, võistluse lõpetamine
16.00 Osalejate kojusõit

Võistluse ajakava võib muutuda sõltuvalt osalejate arvust.
VARUSTUS
Iga võistleja võistlustrassil kohustuslik varustus:
Ilmastikule vastav riietus (KL noorteorganisatsioonide välivorm või matkariietus) 
Peakate (kapuutsi ei arvestata peakattena)
Kindad 
Jalanõud (matkamiseks sobilikud)
Kell või laetud akuga (vähemalt 80%) mobiiltelefon
Nööri otsas vile 
Helkur 
Joogipudel vähemalt 0,5 liitri joogiga ( sobib ka termos, sooja joogiga)
Kirjutusvahend (soovitav harilik pliiats)
Väike märkmik
Lapsevanema teatise täidetud pool! 
Isiklik esmaabipakk (minimaalselt plaastrid, sidemerull)
Võistkonna ühine varustus: 
Helkurvest (tagab malev)
 Vähemalt üks mobiiltelefon hädaabi kutsumiseks (aku täituvus vähemalt 80%)
Soovituslik varustus:
Näksimist rajale

Üritusele registreerimine hiljemalt 15.01.2022 

Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht

Olen nõus oma lapse ………………………………….. (nimi trükitähtedega) osavõtuga matkamängust  „Kärstna lahingu mälestusmäng 2023“  Karksi-Nuias ja selle lähiümbruses 28.01.2023. 

Olen teadlik lapse tervisliku seisundi teavitamise kohustusest ning vastutan tema tervisliku seisundi ja korraliku käitumise eest. Olen vestelnud lapsega võimalikest ettetulevatest ohtudest ning lapse kohustusest täita üldteada ohutusnõudeid ja täiskasvanud juhendajate instruktsioone. 

Nõustun korraldajate poolt matkamängu käigus tehtavate piltide ning videomaterjali avaldamisega organisatsiooni kodulehel ning kommunikatsioonivahendites ja kolmandate isikute teabevahendites. 

Osaleja andmed:

Lapse isikukood: ……………………..…      Tel.nr :     ……………………………………….

		
Lapsevanema(te) / eeskostja kontaktandmed:

Ees- ja perekonnanimi………………………………………………………………..
Telefoninumber:..................................................................................................
Meiliaadress:.......................................................................................................(olemasolul)

Informatsioon  lapse tervisliku seisundi kohta  (märkida ka ravimid, mida laps peab regulaarselt tarvitama – need peavad olema kaasas ja võetakse meediku juuresolekul! Kindlasti märkida ka ravimid, mida laps tarvitab nt pea- ja hambavalu jms korral)
…………………………………………………………………………………………………
Muud märkused:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Olen tutvunud „Kärstna lahingu mälestusmäng 2023“  juhendiga ning luban oma lapsel osaleda. 

Kinnitan, et minu laps on terve ning lapse ega tema pereliikmete osas ei ole rakendatud karantiini seoses COVID-19 viiruse nakkusohuga. 
Väljaõppe korraldaja teeb vastavalt riiklikele soovitustele kõik endast oleneva, et tõkestada COVID-19 viiruse levikut. Lapsevanemal tuleb teadvustada, et oht haigestumiseks on olemas ka kõikide nõutud meetmete rakendamisel.

Lapsevanem………………………………………………………………..( allkiri, kuupäev)
Digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 25.01.2022 tiina.ott@kaitseliit.ee

