
                                                                                                                                                                                                                                                        
 

VÕISTLUSMATK 
“KÄRSTNA LAHINGUMÄNG 2020“ 

VÕISTLUSJUHEND 
 
EESMÄRK 
Kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid, propageerida liikumist ja testida võistlejate füüsilist 
vastupidavust ning põhilisi oskusi. 
 
KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD 
Võistluse korraldajad ja läbiviijad on Noorte Kotkaste Sakala  malev ja Kodutütarde Sakala ringkond. 
 
AEG JA KOHT 
Võistlusmatk toimub 15.veebruaril 2020  Viljandimaal Kärstnas ja selle lähiümbruses. Võistkondade kogunemine 
ja mandaat samal päeval Kärstna Vaba Aja Keskuses (Kärstna küla, 69702 Tarvastu vald)  kell 9.30-10.30.  Start 
võistkondadele antakse  15.02.2020  kell 11.00 Kärstna Vaba Aja Keskuses  juurest.   Võistlusmatka finiš on 
viimasele võistkonnale orienteeruvalt kell 15.00 samas kohas.  
Võistkondade viimane registreerimisaeg on 05.02.2020. Registreerida ja infot saab Henri Paavo  
henri.paavo@kaitseliit.ee, 52 85 749   või Tiina Ott tiina.ott@kaitseliit.ee  58 555 092 
Registreerimisel anda lisaks võistkondadele teada ka abikohtunike ja rühmajuhtide osalemine ning 
transpordi vajadus (peatused). 
Pärast registreerimise tähtaega võistkondi juurde registreerida ei saa, kuid saab teha vajadusel võistkonna 
siseseid muudatusi (näiteks keegi haigestub jms.). 
 
 
 
AJAKAVA 
15.02.2020 
9.30 – 10:30 Kogunemine, mandaat, ohutusalane juhendamine 
11:00   Võistkondade ühisstart 
11:00 – 15:00 Võistkonnad rajal 
14:00 – 15:00 Võistkondade finiš Kärstna Vaba Aja Keskuses (Kärstna küla, 69702 Tarvastu vald)   
16:00  Ürituse lõpetamine, tagasiside, autasustamine 
16:30  Osalejate kojusõit 
 
OSALEJAD 
Kodutütarde ja noorkotkaste neljaliikmelised võistkonnad. 
 
Arvestus ühes vanuserühmas: 7-11. a (kaasaarvatud).  Poistel ja tüdrukutel on eraldi arvestus.    
Osalema on lubatud ka organisatsiooni mittekuuluvad lapsed vanuses 7-11, kuid võistkonnas peab olema 
vähemalt üks organisatsiooni kuuluv noorliige.  
Segavõistkonnad on rajale lubatud, kuid punktiarvestuses ei osale.  
 
Kodutütred ja Noored Kotkad vanuses 12+ võivad osaleda üritusel kontrollpunktide abikohtunikena. 
 
RADA JA VÕISTLUSTINGIMUSED 
Etteantud maaalale on paigaldatud  20 kontrollpunkti. Võistkonna ülesanne on 4 tunni jooksul korjata kokku 
niipalju kontrollpunkte kui jõuab. Terve võistkond peab rajal liikuma ning kontrollpunktid läbima koos.  Osades 
kontrollpunktides tuleb täita erinevaid ülesandeid. Võistkond peab finišisse jõudma 4 tunniga. Iga hilinenud 
minut maksab võistkonnale 1 karistuspunkti. Aja võtmiseks kasutatakse  märkesüsteemi SI. Võistkonnal 
tuleb liikuda maastikul jalgsi. Võistkond peab kogu matka jooksul hakkama saama stardist kaasa võetud 
vahenditega ja ilma igasuguse kõrvalise abita. 
Maastikul liikudes:  

1. ei tohi maha jätta märke oma tegevusest 
2. ei tohi häirida oma tegevusega kohalikke elanikke 
3. ei tohi kahjustada põllukultuure ja loodust 

Teatud kontrollpunktides tuleb täita ettenähtud ülesandeid. Kontrollpunktis sooritab ülesande võistkonna 4 liiget. 
Söömaajad  ja puhkepausid jäävad rajal olles võistkonna planeerida. 
Võistkond diskvalifitseeritakse: 

1. kontrollpunkti või raja tähistuse teadliku rikkumise korral 
2. kohtunike korralduste mittetäitmise korral 
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Otsuse võistkonna diskvalifitseerimise või jätkamise kohta teeb võistluse peakohtunik. 
Võistluse peakohtunikule jääb õigus mõne ülesande ärajätmiseks või tulemuste tühistamiseks kui seda ala ei 
õnnestunud kõikidel võistkondadel võrdsetes tingimustes ja määrustepäraselt läbi viia. 
Võistluse trassil liigub autoga meditsiini eest vastutav personal, kes kindlustab ürituse ajal esmaabi. Võistkonna 
registreerimisel peavad osalejad teatama korraldajatele oma  võistkonnal kaasas oleva mobiiltelefoni numbri. 
Võistlustrassile lubatakse alaealine võistleja alles siis, kui tal on korraldajatele edastatud vanemanõusoleku leht, 
hiljemalt stardi hetkeks.  
 
 
 
VÕISTLUSALAD 
Kontrollpunktides ette tuleva ülesande kirjelduse saavad võistlejad ülesande punktis. 
 
VARUSTUS  
Varustuse komplektsust kontrollitakse stardis. Iga puuduva eseme eest arvestatakse 5  karistuspunkti.  
Iga võistleja võistlustrassil kohustuslik varustus: 

 Ilmastikule vastav riietus (välivorm või matkariietus) 

 Peakate 

 Jalanõud (matkamiseks sobilikud) 

 Kell (kui on mobiil, siis kella pole vaja) 

 Nööri otsas vile 

 Helkur 

 Midagi magusat (enda äranägemise järgi) 

 Joogipudel (koos joogiga) 

 Lapsevanema teatise täidetud pool! 
 
Võistkonna ühine varustus:  

1. Vähemalt 1 kompass (soovitavalt igal võistlejal üks) 
2. Helkurvest (tagab malev) 
3. Mobiiltelefon hädaabi kutsumiseks (telefon peab olema laetud) 

 
TULEMUSTE ARVESTAMINE 
Võistlustulemus sõltub kontrollpunktides sooritatud ülesannetest, kogutud kontrollpunktide arvust, võistkonna 
varustuse komplekteeritusest ja trassi läbimise ajast. 
Iga hilinenud minut maksab võistkonnale 1 karistuspunkti. 
 
MAJANDAMINE 
Transport:   
Osalejate transpordiks   kasutatakse  rendibussi. 
Marsruut ja väljumisajad selguvad pärast registreerimistähtaja lõppu.  
 
Finišis toitlustatakse kõiki osalejaid/võistlejaid, kohtunikke ja võistkondadega kaasas olevaid esindajaid. 
Lisaülesandeiks vajaminev varustus on korraldajate poolt kontrollitud ja kõigile ühtne. 
PROTESTIDE ESITAMINE  
 
Protestid lahendab võistluse korraldaja. Probleemi õiglaseks lahendamiseks on võistluse korraldajal 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 teha vajadusel muudatusi võistluse juhendis ja muuta võistlusalasid.  
 
OHUTUSTEHNIKA 
Võistlejad on kogu võistluse kestel kohustatud jälgima oma kaasvõistleja tervislikku 
seisundit. Tervisehäiretest kantakse ette võistluse korraldajale, kes sõltuvalt olukorra tõsisusest võtab tarvitusele 
vastavad abinõud. Matkaraja 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. Võistlusel on 
olemas esmaabi eest vastutav personal, kes kindlustab ürituse ajal esmaabi. 
 



Korraldajatel on õigus ürituse käigus tehtud pilte ja videomaterjali avaldada organisatsiooni kodulehel ja 
kommunikatsioonivahendites. 
 
Võistlustrassile lubatakse võistleja alles siis, kui tal on korraldajatele edastatud vanemanõusoleku leht, hiljemalt 
stardi hetkeks. 
 
AUTASUSTAMINE: 
Autasustamine toimub võistluste lõpetamisel. Esemeliste meenetega tunnustatakse võistlusülesannete 
lahendamise eest kolme parimat võistkonda. Eraldi arvestus Noorte Kotkaste ja Kodutütarde  osas. 
 
 
 
Tiina Ott    Henri Paavo 
KT instruktor   NK instruktor  


