ADMIRAL PITKA LUUREVÕISTLUS 2017
LUUREVÕISTLUSE KOHTUNIKE TEGEVUSJUHIS

Tegevusjuhise eesmärk on kirjeldada kontrollpunktide kohtunike ülesandeid ja tegevusi ning
teenindustoetust luurevõistluse ajal.
1. LUUREVÕISTLUSE KONTROLLPUNKTIDE KOHTUNIKUD
Luurevõistluse kohtunikud on korraldaja poolt kutsutud vastavate kogemustega kaitseliitlased,
kaitseväelased ja Kaitseliidu rahvusvahelised koostööpartnerid (Soome, Rootsi, Norra ja
Taani).
(1) Kontrollpunkti kohtunikud
a) Kohtunik nr 1 on kontrollpunkti vanemkohtunik, nr 2 on kontrollpunkti kohtunik ja nr 3
on sissepääsu kohtunik;
b) Kohtunikud on kontrollpunkti ülesannete täitmise hindajad;
c) Kohtunike meeskonda juhib kontrollpunkti vanemkohtunik (nr 1);
d) Vanemkohtunik vastutab kontrollpunkti kohtunike ettevalmistuse, hindamise,
tööjaotuse, ülesannete täitmise kontrollimise eest ja koostab kontrollpunkti tulemuste
protokolli. Protokoll edastada ASAP luurevõistluse staapi;
e) Kohtunikud nr 2 ja nr 3 võivad teineteist asendada;
f) Kontrollpunkti kohtunikud alluvad luurevõistluse peakohtunikule kontrollpunkti
hindamise küsimustes;
g) Kontrollpunkti
kohtunikud
alluvad
kontrollpunkti
ülemale
kontrollpunkti
administratiivsetes küsimustes ja tegevustes.
(2) Sissepääsu juures olev kohtunik (nr 3)
a) Fikseerib võistkonna saabumise aja viimase võistleja järgi.
b) Annab ülesande võistkondadele.
c) Kui kontrollpunkti kohtunik vilistab, annab stardi võistkonnale.
(3) Kontrollpunkti kohtunik(ud) (nr 1 ja 2)
a) Annab vilega stardi märguande.
b) Jälgib, et ülesanne on lahendatud etteantud ajaga.
c) Jälgib, et ülesanne on täidetud ja hinnatud vastavalt kontrollpunkti hindamise
juhistele.
d) Annab 1 minuti jooksul maksimaalse lühitagasiside, kuidas ülesanne täideti.
e) Jälgib ja tagab, et võistkond on lahkunud koheselt peale ülesande täitmist
ülesandealalt.
f) Kui üks kohtunik hindab ühte võistkonda, siis teine kohtunik valmistab ette teist
võistkonda.
(4) Vastutegevuse kohtunikud
On kohtunikud, kes lahendavad konfliktseid olukordi ja arusaamatusi, mis tekkivad
vastutegevuse ja võistlejate vahel trassil. Vastutegevuse kohtunikud asuvad
vastutegevuse kompaniiülema ja iga rühmaülema juures.
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2. TEENINDUSTOETUS
a. Personali toetus
(1) Majutus
Majutus telkides tagatakse kohtunikele baaslaagris luurevõistluse korraldaja poolt.
Kohtunikud võivad kasutada majutuseks enda kaasa võetud telke. Sellest tuleb teada
anda luurevõistluse korraldajale. Majutuseks kasutavad kohtunikud oma individuaalset
majutusvarustust (magamiskott).
(2) Transport
Üldjuhul kasutavad kohtunikud saabumiseks baaslaagrisse oma transporti. Kokkuleppel
luurevõistluse korraldajaga tagatakse väliskohtunike transport Eestisse saabumise
paigast (sadam, lennuväli) kuni baaslaagrini ja tagasi. Luurevõistluse ajal on kohtunike
transport tagatud vastavalt luurevõistluse tagalateenistuse lisale.
(3) Toitlustamine
Üldjuhul toimub kohtunike toitlustamine luurevõistluse ajal baaslaagris. Viibides
kontrollpunktides tagatakse kohtunike toitlustamine luurevõistluse staabi tagala poolt.
b. Meditsiin
Kohtunike individuaalne meditsiiniabi on tagatud individuaalse esmaabipakiga. Viibides
kontrollpunktis tagatakse kohtunike meditsiiniline toetus kontrollpunkti ülema poolt. Igas
kontrollpunktis on esmaabipaun. Kohtunike meditsiiniline evakuatsioon toimub läbi
luurevõistluse staabi.
c. Varustus
(1) Kontrollpunkti ülesanne
Varustus kontrollpunkti kohtunikele tagatakse luurevõistluse korraldaja poolt (KLPS G7).
Vajadusel võistluse ajal tagab lisavarustusega luurevõistluse staabi tagala. Kohtunikud
esitavad varustuse vajaduse nimekirja KLPS G4 MHK 07.06.2017.
(2) Kontrollpunktis vajaminev dokumentatsioon
a) Võistkondade ajagraafik
b) Ülesande kirjeldus
c) Hindamisleht
d) Kontrollpunkti skeem
e) Järgmise kontrollpunkti/postkasti koordinaadid
f) Sidepidamise kutsungite tabel

3. JUHTIMINE JA SIDE
a. Juhtimine
Luurevõistluse ajal juhib kohtunike tegevust peakohtunik, keda asendab peakohtuniku abi.
Peakohtunik allub luurevõistluse peakorraldajale (Kaitseliidu ülem). Kõik luurevõistluse
kohtunikud (k.a vastutegevus) alluvad luurevõistluse ajal peakohtunikule. Kohtunikud viivad
läbi ja hindavad ainult ülesande täitmist, nemad ei juhi tegevusi kontrollpunktides.
b. Side
Kontrollpunktis on kohtunike punkti sisene side korraldatud raadiosidena, kui see on vajalik;
Kontrollpunkti väline side võistluse staabiga on korraldatud raadiosidena ja vajadusel
mobiiltelefoniga.
c. Ettekanded
(1) Kohustuslikud ettekanded luurevõistluse staabile:
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a)
b)
c)
d)
e)

kui kontrollpunkt on mehitatud kohtunikega
kui on toimunud muudatused kontrollpunkti olukorrast / tingimustest ja võistkondade
olukordadest
kui esimene võistkond on saabunud
kui viimane võistkond on lahkunud
hädaolukordade ettekanded

(2) Võistluse kontrollpunktide ettekanded
Kontrollpunktide ülesannete täitmise ettekanded
luurevõistluse staapi kasutades etteantud vorme.

Kaitseliidu peastaap
Väljaõppeosakond
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punktiarvestuse

edastatakse

