
 

 
„LUURERETK 2020“ 
VÕISTLUSJUHEND 

 
EESMÄRK: 
Kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid, panna proovile noorkotkaste ja 
kodutütarde teadmised ja oskused ning testida võistlejate füüsilist vastupidavust.  
 
KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD:  
Võistluse korraldaja ja läbiviija on Noorte Kotkaste Jõgeva malev koostöös Kodutütarde Jõgeva 
ringkonna, Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Naiskodukaitse Jõgeva ringkonnaga. 
 
AEG JA KOHT:  
Võistlus toimub 09. - 11. aprillil 2020 Mustvee ja Peipsiääre vallas.  
 
OSALEJAD:  
Võistlusmatkast võtavad osa ainult Jõgeva maleva  Noorkotkaste ja Jõgeva ringkonna Kodutütarde 
neljaliikmelised võistkonnad vanuses 11-18 eluaastat. Võistkonna võib moodustada erinevate 
rühmade liikmetest kes kuuluvad Jõgeva NK maleva või Jõgeva KT ringkonda. Igas võistkonnas 
peab olema vähemalt üks võistleja, kes on edukalt läbinud Orienteerumisvõistluse 2020. Üks 
võistkonna liikmetest võib olla organisatsiooni liikmekandidaat. Võistlejate vanust arvestatakse 
sünnikuupäeva järgi stardipäeval. Iga esindusega peab kaasas olema vähemalt üks täiskasvanud 
esindaja. 
 
REGISTREERUMINE: 
Võistkondade viimane registreerimisaeg on 02 aprill 2020 kell 12:00 
Registreeruda ja infot saab: Kristian Vaarpuu 5553 6603  kristian.vaarpuu@kaitseliit.ee 
Kogunemiskohas peab iga võistleja esitama NK/KT liikmekaardi ja lapsevanema vormikohase loa 
võistlustel osalemiseks (lisa 1).  
 
AJAKAVA:  
09. aprill 2020 NELJAPÄEV 
1700 – 1800 Kogunemine, võistkondade registreerimine 
 
11. aprill 2020 LAUPÄEV 
1700 – 1800  Võistluse lõpetamine 
 
 
VÕISTLUSTE SISU:  
Võistkonnad täidavad võistluste käigus erinevaid ülesandeid, mis panevad proovile võistlejate 
teadmised, oskused, füüsilise võimekuse ja suutlikkuse toimida luuremeeskonnana. Võistluste 
käigus tuleb koos varustusega jalgsi läbida ca 35km, võistlejad peavad oskama maastikul ja 
asulates orienteeruda erinevate kaartide (põhikaart 1:10000, 1:25000; KV kaart 1:50000, aerofoto, 
Regio teede atlas jne) ja kompassi abil.  
Võistluse käigus antavad ülesanded eeldavad teadmisi ja oskusi eelkõige järgmistel teemadel:  
 

1. Topograafia ja maanavigatsioon 
2. Paadisõit ja navigeerimine järvel 
3. Jaotelgi püstitamine ja kütmine 
4. Sidepidamine välitelefoni, raadiojaama ja alternatiivsete sidevahenditega  
5. Köite ja sõlmede kasutamine  
6. Luureraporti koostamine ja edastamine  
7. Laskmine õhk või airsoft relvast  
8. Maskeerumine ja maastikul varjatud liikumine  
9. Ööbimine ja toiduvalmistamine välitingimustes kevadel  
10. Meditsiiniline esmaabi ja tegutsemine õnnetusjuhtumi korral 
11. Salakirjad ja mõistatused   
12. NATO kuuldekood 
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REEGLID 
Võistkond peab rajal tegutsema koos, minimaalselt kolmeliikmelises koosseisus. Võistluse 
katkestanud võistleja ei saa enam tagasi võistlema minna. Võistluse käigus on igasuguse kõrvalise 
abi kasutamine, võistkonnaliikmete vahetamine, võistkondade vaheline koostöö ja varustuse 
täiendamine (välja arvatud võistlusmissioonis ette nähtud täiendused) keelatud.  
 
Kõik võistkonna liikmed on märgistatud numbriga ning märgistus peab olema täielikult nähtav kogu 
võistluse jooksul. Igal võistkonnal on üks elutalong, mille võistkond loovutab siis, kui ta esmakordselt 
vastutegevuse poolt tabatakse.  
 
Võistluste käigus täidavad võistlejad võistlusmissioone, mille täitmise ja hindamise kohta antakse 
täpsed juhised kohapeal eelnevalt.  
 
Iga missiooni täitmist hinnatakse punktidega; missiooni või selle alaülesande täitmatajätmise eest 
ning käesoleva juhendiga ette nähtud muudel juhtudel antakse karistuspunkte, mis võistkonna 
koguskoorist maha lahutatakse. Võistkond, kellel võistluse lõppedes elutalongi alles ei ole, saab 50 
karistuspunkti. 
 
Võistkondade esindajatel üldjuhul võistlussoorituse juures viibida ei ole lubatud. Konkreetsete 
ülesannete puhuks võib olla kehtestatud teistsugune regulatsioon. 
 
Keelatud ja karistatav on järgmine tegevus: 

a) Kõrvalise abi kasutamine 
b) Tegevuspunkti või muu võistlustega seotud tähistuse omavoliline muutmine või rikkumine 
c) Võistluse läbiviijate korralduste eiramine 
d) Keelatud abivahendite (sh side- ja navigatsioonivahendid) kaasas kandmine või kasutamine 

võistluste ajal 
e) GPS-jälgimisseadme töö häirimine 
f) Kasutusse antud varustuse rikkumine või varustuse, sh oma varustuse kaotamine 
g) Prahi jätmine loodusesse 
h) Looduskeskkonna, sh põllukultuuride kahjustamine 
i) Kohalike elanike häirimine 

 
Punktides a kuni e märgitud rikkumise eest võidakse võistkond diskvalifitseerida, muude rikkumiste 
eest karistatakse karistuspunktidega. Otsuse võistkonna diskvalifitseerimise kohta teeb võistluse 
peakohtunik. 
 
Võistluse peakohtunikul on õigus esialgu välja kuulutatud ülesanded ära jätta või ülesande eest 
antud tulemused tühistada, kui ülesannet ei õnnestu(nud) kõikidele võistkondadele võrdsetes 
tingimustes ohutult ja määrustepäraselt läbi viia.  
 
 
 
VASTUTEGEVUS:  
Vastutegevus liigub teedel, sihtidel, elektriliinide all, lagedatel aladel ja kuni 25m raadiuses neist 
ning on relvastatud paukpadruneid laskvate relvadega. Võistleja avastamisel teeb vastutegevus 
kindlaks võistkonna numbri ning avab võistlejate suunas paukpadrunitega tule, mispeale 
võistkonnal tuleb paigale jääda. Vastutegevuse võitlejad lähevad seejärel paigale jäänud 
võistkonna juurde. Kui võistkond tabati esmakordselt, tuleb neil loovutada elutalong ning nad 
võivad edasi liikuda. Vastutegevus annab võistkonnale 5 minutit edumaad. Kui võistkond 
tabatakse, aga neil elutalongi ei ole, siis võistkond vangistatakse ja toimetatakse Töölaagrisse, 
kust nad vabanevad ettenähtud lisaülesande täitmise järel. Kui võistkond paigale ei jää ning 
vastutegevus on võistkonna numbri õigesti tuvastanud, määratakse võistkonnale 180 
karistuspunkti. Vastutegevusega kohtumine võistkonna aega ei peata.  
 
 
 
OHUTUS: 



Kõiki võistlejaid instrueeritakse ohutustehnika reeglite osas ning ohutustehnika reeglite täitmine on 
kohustuslik. Korraldajad võivad võistlustelt eemaldada võistleja, kelle tervislik seisund ei võimalda 
võistlust ohutult jätkata. 
 
Korraldusmeeskonna liikmed kannavad kollaseid ohutusveste ning nende antud korraldused on 
kõikidele üritusel osalejatele kohustuslikud. Võistlejatel on võimalik neile antud sidevahendite abil 
kutsuda meditsiiniabi. Võistluste käigus tuleb võistkonnal liikuda koos, luureobjektil võib võistkond 
tegutseda ka kahe paarina. Iga võistkond on varustatud GPS-jälgimisseadmega. Võistlustel 
osalejate endi poolt tekitatud vigastuste ja hingehaavade eest korraldajad vastutust ei kanna.  
 
 
VARUSTUS:  
Varustuse komplektsust kontrollitakse (iga puuduolev ese annab karistuspunkte). 
Igal võistlejal peab isikliku varustusena kaasas olema:  

1. Matkariietus  
2. Peakate 
3. Kindad 
4. Tugeva tallaga jalanõud  
5. Vihmakeep või vihmamantel või vihmariided 
6. Kirjutusvahend ja märkmik 
7. Kell 
8. Nööri otsas vile 
9. Joogiveeanum (min maht 1 l) 
10. Taskulamp või pealamp + varupatareid 
11. Seljakott või rakmed 
12. Nuga 
13. Tuletegemise vahendid 
14. 48h toit ja vajalikud vahendid selle valmistamiseks ning söömiseks (võistlejad toituvad 

võistluste käigus enda kaasa võetud toidust) 
15. Individuaalne esmaabipakk (2 rulli sidet, plaaster) 
16. Magamiskott  
17. Magamisalus  

 
soovituslik varustus: 

1. Hügieenitarbed 
2. Vahetusriided 
3. Binokkel (võistkonna varustuses) 

 
võistkonna ühine kohustuslik varustus 

1. Vähemalt 2 kompassi (soovitavalt igal võistlejal üks) 
2. Telk  
3. Telkmantel või koormakate või kile (välitingimustes ööbimise võimaldamiseks)  

 
Võistlustel on keelatud klaastaara, alkohol, tubakatooted ja narkootilised ained ning 
elektroonikaseadmed (telefon, GPS jmt).  
 
 
TULEMUSTE ARVESTAMINE: 
Võistlustulemuse saamiseks arvestatakse kokku võistkonnale võistlussoorituste eest antud punktid 
ning sellest lahutatakse võistkonnale antud karistuspunktid. Võistlussoorituste eest antakse punkte 
lähtuvalt konkreetse ülesande hindamiskriteeriumidest. Karistuspunkte antakse vigade eest 
ülesande sooritamisel, ülesannete sooritamata jätmise eest, võistlusreeglite rikkumise ja 
korrarikkumise eest, võistkonnaliikme katkestamise eest põhjusel, mis ei ole seotud võistleja 
vigastada saamise või äkilise raske haigestumisega ning elutalongi kaotuse eest. Võistluste tulemusi 
arvestatakse kahes kategoorias: noorkotkad ja kodutütred.  
 
 
MAJANDAMINE: 



Võistlejad ööbivad enda kaasa võetud telgis, tuleb olla valmis ööbimiseks välitingimustes. Võistluste 
alguses ja finišis toitlustatakse kõiki võistlejaid, kohtunikke ja võistkondadega kaasas olevaid 
esindajaid, kui kaasas on isiklikud sööginõud.  
Võistluste ajal on võimalik veevarusid täiendada, sellekohased juhised antakse võistluste käigus. 
Võistlussoorituste jaoks vajalik varustus, mida varustuse nimekirjas pole nimetatud, antakse 
korraldajate poolt.  
Kui võistkond soovib maleva poolt varustust, mis on malevas olemas, tuleb esitada taotlus vabas 
vormis hiljemalt 02. aprill 2020 kell 1200. Hilisemaid soove ei rahuldata. 

 

PROTESTID: 
Protestid võistluste käigus toimunud võistlusreeglite rikkumise kohta korraldajate, vastutegevuse või 
teiste võistlejate poolt tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 minutit pärast oma 
võistkonna finišeerimist. Protestid hindamise ja tulemuste arvutamise kohta tuleb esitada mitte hiljem 
kui 15 minutit pärast seda, kui vaidlusalune tulemus või arvutus teatavaks tehti. Protest tuleb esitada 
kirjalikult. Protestis peab olema kirjas võistkonna tähis, toimunud sündmus, koht, aeg, sündmuse 
asjaolud ja võimalikud tunnistajad. Võimaluse korral märkida ära ka juhendi säte, mille vastu 
väidetavalt eksiti. Protestid lahendab peakohtunik Jõgeva Maleva koosseisuliste noorteinstruktorite 
osavõtul. 
 
Võistluse korraldajatel on õigus teha vajadusel muudatusi võistluse juhendis ja muuta võistlusalasid. 
Muudatustest teavitatakse võistkondi esimesel võimalusel. 
 
 
NB! Korraldajatel on õigus võistluse käigus tehtavaid pilte ning videomaterjale avaldada 
organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsioonivahendites. 
 
 
 
Koostas 
Kristian Vaarpuu 
Noorteinstruktor  
+372 5553 6603 
Kristian.vaarpuu@kaitseliit.ee 

 

 

 

  



             
           Lisa 1. 
 

LAPSEVANEMA TEATIS 
Luureretk 2020 

Eesti, Jõgevamaa, 09.04.-11.04.2020 
 

EESMÄRK 
Kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid, panna proovile noorkotkaste ja kodutütarde 
teadmised ja oskused ning testida võistlejate füüsilist vastupidavust.  
 
KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD: 
Võistluse korraldaja ja läbiviija on Noorte Kotkaste Jõgeva malev koostöös Kodutütarde Jõgeva ringkond, 
Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Naiskodukaitse Jõgeva ringkonnaga. 
 
Korraldajad ei vastuta mistahes kahju eest, mille tingis osaleja ettevaatamatu käitumine või tema poolt 
võistlusreeglite, ohutusnõuete või korraldava koosseisu juhiste eiramine. Korraldajatel on õigus avaldada 
võistluste käigus tehtud fotosid ja videomaterjali organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsioonivahendites. 
 
Toitlustamine ja ööbimine välitingimustes. 
 
KOHUSTUSLIK VARUSTUS: 
Matkariietus, peakate, kindad, tugeva tallaga jalanõud, vihmakeep või vihmamantel või vihmariided, 
kirjutusvahend ja märkmik, kell, nööri otsas vile, joogiveeanum (maht min 1l), taskulamp või pealamp + 
varupatareid, seljakott või rakmed, nuga, tuletegemisevahendid, 48h toit ning vajadusel vahendid selle 
valmistamiseks ja söömiseks, individuaalne esmaabipakk, magamiskott, magamisalus.  
 
Võistlustele on keelatud kaasa võtta klaastaarat, alkoholi, narkootilisi aineid ja tubakatooteid. 
Elektroonikaseadmed on keelatud. Korraldaval koosseisul on õigus varustust kontrollida ja keelatud 
esemed hoiule võtta. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht (esitada võistluste alguses) 
 
Olen nõus oma lapse …………………………………………………………………………………….  
           (ees- ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA)  
osavõtuga Luureretk 2020  Eestis Jõgevamaal, 09.04.-11.04.2020.a. Kinnitan, et lapse tervis võimaldab tal 
laagris osaleda ja olen teadlik kohustusest lapse terviseseisundi kohta korraldajatele õiget ja täielikku  
informatsiooni anda. Olen rääkinud lapsele võimalikest ettetulevatest ohtudest ning lapse kohustusest täita 
ohutusnõudeid, laagri sisekorda ja juhendajate instruktsioone. Vastutan lapse hea käitumise eest. 
 
Lapsevanema(te) kontaktandmed: 
 
Ees- ja perekonnanimi………………………………………………...................………….. 
 
Kodune aadress:………………………………………………………………….................. 
 
Telefoninumber:........................................................................................................... 
 
Kas on toite, mida laps ei tohiks süüa (talumatus)?:……………………………………….. 
 
Informatsioon lapse tervisliku seisundi kohta (hiljutised haigused ja vigastused, allergiad jmt) 
 
.................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
Laps, kes peab ravimeid tarvitama, peab ise teadlikult hoolitsema, et ravimid võetud saaksid. 
 
 
Lapsevanem……………………………………………………………….. (allkiri, kuupäev) 


