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Kaitseväe XXII meistrivõistlused murdmaa- ja patrullsuusatamises toimuvad 3.–5.02.2016. 
aastal Haanjas.  
Nimeline ülesandmine võistlusalade kaupa saata meiliaadressile priit.narusk@mil.ee  
hiljemalt 02.02.2016. 
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Lisad: 1. Kaitseväe 2016. aasta murdmaa- ja patrullsuusatamise meistrivõistluste juhend 2 
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2. Kaitseväe 2016. aasta meistrivõistlustel osalemise ülesandmisleht 1 lehel 
3. Patrullsuusatamise reeglid 2 lehel 
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Lisa 1 
Kaitseväe peastaabi  
väljaõppeosakonna ülema 25.01.2016 
kirja nr J7-3.1-3/4574 juurde 

 
 
Kaitseväe 2016. a murdmaa- ja 
patrullsuusatamise meistrivõistluste 
juhend 
 
 
Eesmärk: suusaspordi arendamine Kaitseväes, Kaitseväe meistrite selgitamine murdmaa- 
ja patrullsuusatamises, Kaitseväe koondvõistkonna komplekteerimine III Balti 
Sõjaväespordi talimängudeks.  
Aeg ja koht:  3.–5.02.2016 Haanja. 
Eelülesandmine:  osalemisest, majutus- ja toitlustussoovist tuleb teavitada 2. 

jalaväebrigaadi kehalise kasvatuse spetsialisti meiliaadressile priit.narusk@mil.ee 
hiljemalt 27.01.2016 (toidule registreerimine vastavalt kehtivale korrale, Võru ToKo 
ülem v-vbl Ülle Hallop). Nimeline ülesandmine võistlusklasside kaupa esitada 
meiliaadressil priit.narusk@mil.ee hiljemalt 02.02.2016. Võistlustele saabudes 
esitavad võistkonnad nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehe (juhendi lisa 2) 
võistluse korraldajale. Eelülesandmiseta saabunud võistkondi võistlustele ei lubata. 

Osavõtjad: Kaitseväe peastaabi, väeliikide, väeüksuste, keskalluvusega 
struktuuriüksuste, Kaitseliidu peastaabi ja malevate võistkonnad. Võistkonna suurus ei 
ole piiratud. 

Võistlusdistantsid: üldarvestuses 10 km, H35, D21 5 km ja H45, D35 3 km 
murdmaasuusatamine, 8 km patrullsuusatamine toimub ainult üldarvestuses. Lume 
puudumisel toimub võistlus krossijooksus samadel distantsidel Kubija tervisespordi 
radadel. 

Suusatamise stiil: vaba. 
Võistluse läbiviimine: Kaitseväe murdmaasuusatamise meistrivõistlused viiakse läbi   

vastavalt FIS võistlusmäärustele 1996 koos FIS-poolsete  muudatuste ja täiendustega 
1997–2015.  
Patrullsuusatamine viiakse läbi vastavalt lisatud patrullsuusatamise reeglitele (lisa 3). 

Võistluste orienteeruv ajakava: 
1. päev, 03.02.2016 

15.00–9.00 võistkondade saabumine (2JVBr Kuperjanovi JVP) 
16.00–18.00 treeningrada avatud 
19.30–20.30 võistkondade esindajate nõupidamine ja võistlusrelvade loosimine 
patrullsuusatamiseks (2JVB Kuperjanovi JVP) 
20.30–21.30 mitteametlik lasketreening 2JVB Kuperjanovi JVP siselasketiirus 
(vajaliku laskemoona tagab võistlusel osalev üksus ise). 

2. päev, 04.02.2016 
09.00–09.30 sõit võistluspaika 
09.30–10.45 ettevalmistus võistlusteks 
10.45–11.00 võistluste avamine (Haanja Suusakeskuse lasketiir) 
11.00–14.00 individuaaldistantsid 
12.30–15.00 lõunasöök (2JVB Kuperjanovi JVP) 
15.00–16.30 ametlik lasketreening (Haanja Suusakeskuse lasketiir), 
  korraldaja tagab relvad ja laskemoona 
14.00 (orienteeruvalt) autasustamine (Haanja Suusakeskuse lasketiir) 
17.00–20.00 mitteametlik lasketreening 2JVB Kuperjanovi JVP siselasketiirus 
  (vajaliku laskemoona tagab võistlusel osalev üksus ise) 
18.30–19.00 võistkondade esindajate nõupidamine (2JVB Kuperjanovi JVP) 
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3. päev, 05.02.2016 
09.00–09.30 sõit võistluspaika 
09.45–10.45 pealelaskmine (Haanja Suusakeskuse lasketiir), korraldaja 

tagab relvad ja laskemoona 
11.00 8 km patrullsuusatamise start 
12.30–14.00 lõunasöök (2JVB Kuperjanovi JVP) 
14.30 autasustamine 
15.00  võistkondade lahkumine 

* võistkondade esindajate nõupidamisel võib esitada põhjendatud ajakavalisi 
muudatusettepanekuid, samuti jäetakse korraldajatele õigus teha muudatusi ajakavas 
vastavalt põhjendatud vajadusele. 
 
Tulemuste arvestus: punkte saavad 30 esimest lõpetajat üldarvestuses ja 10 paremat 
ülejäänud kategooriates, vastavalt: 
 1. 

koht 
2. 
koht 

3. 
koht 

4. 
koht 

5. 
koht 

6. 
koht 

7. 
koht 

8. 
koht 

9. 
koht 

10. 
koht 

Üldarvestus 300p 290p 280p 270p 260p 250p 240p 230p 220p 210p 
Ajateenijad 90p 81p 72p 63p 54p 45p 36p 27p 18p 9p 
D21, D35, 
H35, H45 

90p 81p 72p 63p 54p 45p 36p 27p 18p 9p 

 11. 
koht 

12. 
koht 

13. 
koht 

14. 
koht 

15. 
koht 

16. 
koht 

17. 
koht 

18. 
koht 

19. 
koht 

20. 
koht 

Üldarvestus 200p 190p 180p 170p 160p 150p 140p 130p 120p 110p 
 21. 

koht 
22. 
koht 

23. 
koht 

24. 
koht 

25. 
koht 

26. 
koht 

27. 
koht 

28. 
koht 

29. 
koht 

30. 
koht 

Üldarvestus 100p 90p 80p 70p 60p 50p 40p 30p 20p 10p 
 
Patrullsuusatamises vastavalt: 
 1. 

koht 
2. 
koht 

3. 
koht 

4. 
koht 

5. 
koht 

6. 
koht 

7. 
koht 

8. 
koht 

9. 
koht 

10. 
koht 

Üldarvestus 600p 540p 480p 420p 360p 300p 240p 180p 120p 60p 

 Juhul, kui võistkondlikus arvestuses on kaks või enam võistkonda kogunud 
ühesuguse punktisumma, saab määravaks patrullsuusatamises saavutatud koht. 

 Patrullsuusatamises toob punkte võistkonna parim võistkond. Sama üksuse teised 
võistkonnad punktiarvestuses kohti kinni ei hoia.  

 Võistlusrelvad tagab korraldaja, laskemoona tagab korraldaja ametlikuks 
treeninguks (04.02.2016), võistluseelseks pealelaskmiseks ja võistluseks 
(05.02.2016). Mitteametlikul lasketreeningul 2JVB Kuperjanovi JVP siselasketiirus 
(03.02.2016 ja 04.02.2016) tagab laskemoona võistlusel võistlev üksus ise. 
Relvade ja laskemoona kohta jagab infot korraldaja n-vbl Priit Narusk 
priit.narusk@mil.ee. 

 
Autasustamine: kolme esimest kohta igas võistlusklassis ja patrullsuusatamises 

autasustatakse medali ning diplomiga, Kaitseväe parimat igas võistlusklassis 
autasustatakse Kaitseväe 2016 meistri särgiga. Võitjat võistkonda autasustatakse 
karika ja diplomiga, teise ja kolmanda koha saavutanud võistkondi diplomiga. 

 
 
Meelis Stamm 
Major 
KVPS väljaõppeosakonna  
tugiteenuste jaoskonna staabiohvitser 
 



 

 
 
 
 
 
 

Lisa 2 
Kaitseväe peastaabi  
väljaõppeosakonna ülema 25.01.2016  
kirja nr J7-3.1-3/4574 juurde 

 
 
 
 
 
 
Hr/Pr Eesnimi Perekonnanimi  
(võistlust korraldava üksuse ülema nimele) 
Organisatsioon 
Tänav Maja päev.kuu.aasta nr sarja tähis / reg nr 
Indeks SIHTKOHT 
 
 
 
 
 
 
Kaitseväe 2016. aasta murdmaa- ja 
patrullsuusatamise meistrivõistlustel 
osalemine 
 
 
Lugupeetud struktuuriüksuse  ülem   
 
 
Käesolevaga edastame struktuuriüksuse nimi ülesandmislehe osalemaks 2016. aasta kaitseväe 
meistrivõistlustel murdmaa- ja patrullsuusatamises. 
Jknr Auaste Nimi Võistlus-

klass 
Võistlus-
distants 

Meditsiiniviisa / 
Isiku kinnitus 

Med.person
ali allkiri/ 
Isiku allkiri 

1. kpt Ants Karu H45 3km TERVE  
2. malevlane Toomas Jänes H17 10km, patrull OLEN TERVE  
       
       

 

 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
 
 
Eesnimi Perenimi 
Sõjaväeline auaste 
Ametinimetus 
 
 
 
 
Koostaja Eesnimi Perekonnanimi 717 ….  
eesnimi.perenimi@mil.ee 



Lisa 3 
Kaitseväe peastaabi  
väljaõppeosakonna ülema 25.01.2016 
kirja nr J7-3.1-3/4574  juurde 

 

 
Patrullsuusatamise reeglid 
 
 

1. KIRJELDUS: 
1) suusadistantsi pikkus on 8 kilomeetrit; 
2) laskmise distants 50 meetrit (lamades ja püsti laskeasend, laskesuusatamise 

märklaud); 
3) laskmine toimub pärast 2 kilomeetri suusatamist, kus võistkonna esimene liige 

„roheline“ laseb lamades laskeasendist viis märki. Möödalaskudest saadud trahvi 
ringide arv läbitakse kogu võistkonnaga 150 meetrisel trahviringil. Pärast 4 
kilomeetri suusatamist laseb järgmine võistkonna liige „kollane“ püsti asendist ja 
peale 6 kilomeetri suusatamist laseb võistkonna kolmas laskja „sinine“ lamades 
laskeasendist. Trahviringid vastavalt möödalaskude arvule tuleb võistkondadel 
koos läbida. Laskmise ajal ootab võistkond neile määratud ootealas vahetult peale 
lasketiiru. Peale neljandat 2 kilomeetrist ringi tullakse finišisse. 

4) reeglid mida ei käsitle käesolev juhend kohandatakse vastavalt IBU 
laskesuusatamise reeglitele. 
 

2. VÕISTKONNA KOOSSEIS: 
1) võistkond koosneb patrulli juhist ja kolmest liikmest; 
2) võistkond kannab stardinumbreid vastavalt:  

patrulli juht – punane,  
võistkonna liikmed – roheline, kollane ja sinine. 
 

3. STARDIINTERVALL: 2 minutit. 
 

4. LASKMINE: 
1) laskmiseks on igale võistkonnale kaks laskekohta tiirus, üks lamadesasendis ja 

teine püstiasendis; 
2) laskekoha saab sportlane ise valida, märgid 1–15 on lamades laskmismärgid 

(45mm)  ja 16-30 on püsti laskmismärgid (110mm);  
3) patrulli juht ei lase, vaid seisab võistkonnaga ootealas; 
4) laskmine toimub ühekaupa, järjekord laskmiseks on järgnev:  

esimene võistkonna liige (roheline rinnanumber),  
teine võistkonna liige (kollane rinnanumber) ja  
kolmas võistkonna liige (sinine rinnanumber); 

5) laskmiseks kasutatakse väikesekaliibrilist sportpüssi, kaliibriga 5,6 mm; 
6) võistkond võib kasutada ühte relva, padrunid hoitakse relva küljes, salv peab olema 

laetud viie (5) padruniga, lastakse salvest, võistkonna peale kokku kulub viisteist 
(15) padrunit;  

7) lasketiiru sisenedes võtab võistkonna liige oma võistkonna relva relvapüramiidist 
vintrauad suunatud üles (relvad hoitakse relvapüramiidis avatud lukuga) ja suundub 
laskekohta, sportlane peab ise olema veendunud et märgid oleksid valmis, peale 
laskmist asetab võistkonna liige relva tagasi relvapüramiidi ja ootealas ootavad 
võistkonna liikmed suunduvad koos  suusarajale, kuid mitte enne kui laskja on neist 
möödunud, distantsil relva kaasas ei kanta, sama protseduur kehtib teisele ja 
kolmandala laskjale; 
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8) võistkonna liige peab laskma oma märklauda, kuni tabab või on kasutanud kõik 5 
ettenähtud padrunit, iga möödalask tähendab 150 meetrise trahviringi läbimist kogu 
võistkonnaga; 

9) laskja ei pea ootama käsklusi tule alustamiseks; 
10) tule juhtimine on keelatud; 
11) laskja peab matil lasud sooritama nii, et vintraua suue oleks üle tulejoone. 

 
5. RAJAL SÕITMINE JA FINIŠEERIMINE: 

1) rajal suusatatakse ilma relvadeta; 
2) võistluse ajal rajal ja finišis peavad võistkonna liikmed asuma koos; 
3) finišijoone ületamisel ei tohi esimese ja viimase võistkonna liikme vahe olla suurem 

kui 50 meetrit. 
  

6. VÕISTLUSE AEG, TULEMUS JA KOHT:  
1) patrullivõistkonna aeg fikseeritakse võistkonna viimase liikme finišijoone ületamise 

järel;  
2) võistkonna aja sisse arvestatakse laskmise aeg ning karistused vastavalt punktile 7 

„KARISTUSED“. 
 

7. KARISTUSED: 
1) ühe minutiline karistus määratakse võistkonnale, kui võistkonna liige või liikmed 

otsustavad lasketiirust lahkuda enne kõiki vajalikke laske sooritamata, iga tegemata 
lask võrdub ühe minutiga; 

2) kahe minutiline karistus määratakse võistkonnale, kes eksib punktis 4 „LASKMINE“ 
toodud nõuete vastu; 

3) diskvalifitseerimine: 
a)  patrullsuusatamise  võistkond diskvalifitseeritakse, kui üks võistkonna liige 

laseb rohkem kui viis lasku; 
b)  patrulli juht kannab relva lasketiirus; 
c)  kui võistkonna liikmete vahe finišis on suurem kui 50 meetrit; 
d)  kui rikutakse OE nõudeid. 
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