
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        
 

MATKAMÄNG 
“KÄRSTNA LAHINGU MÄLESTUSMÄNG  2021“ 

VÕISTLUSJUHEND 
 
EESMÄRK 
Arendada osalejate matkamisalaseid teadmisi, kodanikuoskusi ja meeskonnatöö võimet.  

 
KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD 
Matkamängu  korraldajad ja läbiviijad on Noorte Kotkaste Sakala  malev ja Kodutütarde Sakala ringkond 

koostöös Kaitseliidu Sakala maleva ja Naiskodukaitse Sakala ringkonnaga. 

 
 
AEG JA KOHT 
Matkamäng toimub 23.jaanuaril 2021  Viljandimaal Mustlas  ja selle lähiümbruses. Võistkondade kogunemine ja 
mandaat samal päeval Tarvastu Käsitöökojas  (Posti 52b, Mustla, 69701 Viljandi maakond)  kell 9.30-10.00.  
Start võistkondadele antakse  23.01.2021 hiljemalt  kell 10.30 Tarvastu Käsitöökoja   juurest.   Võistlusmatka finiš 
on viimasele võistkonnale orienteeruvalt kell 16.00 Tarvastu ordumäel.  
 
 
AJAKAVA 
23.01.2021 
08.00-9.45 Osalejate transport võistluspaika 
9.45-10.00 Registreerimine, võistlusjärjekorra loosimine 
10.00-10.30 Võistluse reeglite  ja Kärstna lahingu tutvustamine 
10.30-14.00 Võistlus 
12.00-14.30  Energiapaus (saiake ja tee) 
14.30  Kontrollpunktide tagasiside 
15.00  Autasustamine, võistluse lõpetamine 
15.30 Osalejate kojusõit 
 
Võistluse ajakava võib muutuda sõltuvalt osalejate arvust (Noortel Kotkastel ja Kodutütardel erinev stardiaeg jne). 
 
 
OSALEJAD 
Matkamängust saavad osa võtta Kodutütarde ja noorkotkaste neljaliikmelised võistkonnad. 
 
Arvestus ühes vanuserühmas: 7-11. a (kaasaarvatud).  Poistel ja tüdrukutel on eraldi arvestus.    
Osalema on lubatud ka organisatsiooni mittekuuluvad noored  vanuses 7-11, kuid võistkonnas peab olema 
vähemalt üks Kaitseliidu noorteorganisatsiooni kuuluv noorliige.  
Segavõistkonnad on rajale lubatud, kuid punktiarvestuses ei osale.  
 
Kodutütred ja Noored Kotkad vanuses 12+ võivad osaleda üritusel kontrollpunktide abikohtunikena. 
 
OSAVÕTUKS REGISTREERIMINE 
Võistkondade viimane registreerimisaeg on 18.01.2021  
 
Kodutütarde osalusest anda teada Sakala maleva KT noorteinstruktorile: Tiina Ott, tel. 58555092, e-post 

tiina.ott@kaitseliit.ee.  

Noorte Kotkaste osalusest anda teada Sakala maleva NK instruktorile: Gertu Viiask, tel. 5285749, e-post 

gertu.viiask@kaitseliit.ee . 

 
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). 
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RADA JA VÕISTLUSTINGIMUSED 
Raja läbimine: Võistlusraja  kogupikkus on ligikaudu 5  km ning võistkonna planeeritud kontrollajaks rajal on 
arvestatud 2 tundi. Punktide läbimise järjestus on võistkonnale ette antud. Võistkond peab rajal liikuma ning 

kontrollpunktid läbima koos. Kontrollpunkte rajal on kokku 8 kuni 10. Kontrollpunktides saavad võistkonnad 
kohtunikelt ülesannete täitmise eest punktide. Raja läbimise aeg lisapunkte ei anna.  Oluline on võistkonnal lõpp-
punkti tagasi jõuda piiraja raames (kaks tundi)  ja sooritada võimalikult hästi  kontrollpunktides ülesanded. 
Ülesanded on püstitatud arvestades 6 ja 5 järgu nõudeid, lisaks mõned üllatusülesanded. Iga ülesande 
lahendamiseks on ettenähtud maksimaalselt 8 min.  

Võistkondade liikmed saavad selga helkurvesti.  Raja läbimisel hinnatakse võistkondade liikluskultuuri. 
Võistkonna kaptenitele väljastatakse  rajakaart.  

 

Rajakaart – Põhikaardina kasutatakse Mustla ja selle  lähiümbruse  kaarti, mis antakse võistkonnale stardis.  

 
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 

 
Võistkond diskvalifitseeritakse: 

1. kontrollpunkti või raja tähistuse teadliku rikkumise korral 
2. kohtunike korralduste mittetäitmise korral 

3. teiste võistkondadega ühinemisel  trassi läbimise lihtsustamiseks või COVID-19 nõuete eiramise korral 

(piirang viiruse leviku tõkestamiseks vahemaale ja koos liikumisele) 

4. trassi läbimisel transpordi kasutamisel  (v.a. kui on tegemist võistluse korraldajate poolt ettenähtud 

transpordiga) 

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 2 karistuspunkti.  
Iga võistleja võistlustrassil kohustuslik varustus: 

 Ilmastikule vastav riietus (välivorm või matkariietus) 

 Peakate 

 Kindad 

 Jalanõud (matkamiseks sobilikud) 

 Kell (kui on mobiil, siis kella pole vaja) 

 Nööri otsas vile 

 Helkur 

 Taskulamp ( pealamp) 

 Joogipudel vähemalt 0,5 liitri joogiga ( sobib ka termos, sooja joogiga) 

 Kirjutusvahend (soovitav harilik pliiats) 

 Lapsevanema teatise täidetud pool! 
 
Võistkonna ühine varustus:  

1. Helkurvest (tagab malev) 
2. Mobiiltelefon hädaabi kutsumiseks (aku täituvus vähemalt 80%) 

 
Soovituslik varustus: 



 

 

 Näksimist rajale 
 
 
TULEMUSTE ARVESTAMINE 
Võistlustulemus sõltub kontrollpunktides sooritatud ülesannetest ja  võistkonna varustuse komplekteeritusest.. 
 
KOHTUNIKUD 
 
On võistluse korraldusmeeskonna poolt valitud isikud, kes on eelnevalt läbinud vastava juhendamise. Kohtunikud 
on neutraalsed ja loovad kõigile võimalikult võrdsed tingimused. 

 

Ajakirjanikel ja kaasaelajatel on keelatud: 

  

1. kõrvalise abi osutamine välja arvatud hädavajalik esmaabi mistahes võistkonnale, millest tuleb koheselt 

informeerida võistluse korraldusmeeskonda 

2. liikuda trassil oma transpordiga võistkondade abistamiseks (liikumine on koordineeritud ja korraldatud 

korraldajate poolt) 

3. häirida võistkondade trassi läbimist või ülesannete täitmist 

4. häirida staabi ja kohtunike tööd 

 

Korraldusmeeskonnal on keelatud: 

1. osutada kõrvalist abi, mis võib muuta võistluse seisu 

2. mõningate võistkondade eelistamine ülesannete hindamisel ja protestide lahendamisel 

3. avaldada võistkondade konfidentsiaalset materjali 

4. mitte edastada vajalikku informatsiooni staapi 

 
MAJANDAMINE 
Transport:   
Osalejate transpordiks   kasutatakse  rendibussi. 
Marsruut ja väljumisajad selguvad pärast registreerimistähtaja lõppu.  
 
Finišis toitlustatakse (saiake ja tee)  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. 
 
Võrdse punktiarvu korral saavutab parema lõpptulemuse võistkond, kellel on rohkem maksimumpunktidele 

lahendatud ülesandeid.  

 
 
Tiina Ott     
KT instruktor     


