
 
LINNAMÄNGU JUHEND  2013 

 
1. EESMRÄK 
Pakkuda kodutütardele  ja noorkotkastele huvitavat, järgukatsete alaseid teadmisi ja oskusi 
nõudvat  matkamängu. Kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ning selgitada 
välja parimad võistkonnad. 
 
2. AEG JA KOHT 
Linnamäng toimub 26.oktoobril  2013 Paistus.  Võistkondade kogunemine ja mandaat Paistu 
spordiväljakul  26.oktoober kell 9.30-9.55. Start  antakse esimesele võistkonnale 26.oktoober kell 
10.00 (võistkondade järjestus loositakse mandaadis). 
 
3. OSAVÕTJAD 
Võistlusest võtavad osa kodutütarde  ja noorkotkaste 3-liikmelised võistkonnad. NK ja KT 
võistlevad eraldi arvestuses. Segameeskonnad ei ole lubatud. Arvestus kahes vanuserühmas: 8-
12. a (kaasaarvatud)  ning 13. -17. a.  
 
4. OSAVÕTUKS REGISTREERIMINE  
Osavõtust (võistkonna nimi, liikmed nimeliselt, transpordivajadus Viljandist Paistu)  teada anda 
hiljemalt 23.oktoober  2013 Tiina Ott, e-mail: tiina.ott@kaitseliit.ee  või Henri Paavo, e-mail: 
henri.paavo@kaitseliit.ee 
 
6. VÕISTLUSTINGIMUSED 
Võistkonnad liiguvad maastikul kaardi abil. Võistkonnad peavad koos läbima kõik kontrollpunktid. 
Raja pikkuseks linnulennult nooremal vanusegrupil ca 5km ning vanemal vanusegrupil  ca 7 km. 
Võistkonna planeeritud ajaks rajal on 3h. Iga ülesande lahendamiseks on ettenähtud 
maksimaalselt 5 min. Võistkond peab kogu võistluse  jooksul hakkama saama stardist kaasa 
võetud vahenditega ja ilma igasuguse kõrvalise abita. 
 
Liikudes ei tohi maha jätta märke oma tegevusest, häirida oma tegevusega kohalikke elanikke. 
Linnamängul  toimub liikumine kontrollpunktist-kontrollpunkti kindlas järjekorras (alustada tuleb 
punktist 1, järgneb punkt 2 jne). Kontrollpunktides tuleb täita ettenähtud ülesandeid. Ülesandeid on 
vastavalt järgukatsetele . 
 
Võistkonda karistatakse, kui kohtunike või korraldajate poolt avastatakse käesoleva juhendi sätete 
rikkumisi järgmistel juhtudel: kõrvalise abi kasutamisel (juhendaja, helistamine või internet vms 
vahend), kontrollpunkti või raja tähise rikkumisel, kohtunike korralduste mittetäitmisel, 
kodutütarde/noorkotkaste  seaduste rikkumisel. 
Otsuse võistkonnale lisakaristuspunktide andmise kohta teeb võistluse peakohtunik. Põhikaardina 
kasutatakse Linnamängu kaarti, millel mõõtkava on 1:5000. 
Võistluse peakohtunikule jääb õigus mõne ülesande ärajätmiseks või tulemuste tühistamiseks kui 
seda ala ei õnnestunud kõikidel võistkondadel võrdsetes tingimustes ja määrustepäraselt läbi viia. 
 
7.VARUSTUS 
Individuaalne varustus: 

• Ilmastikule vastav riietus, kindad ja peakate!! 
• Matkamiseks sobilikud jalanõud (matkasaapad või spordijalanõud) 
• Vihmakeep või vihmamantel (soovitav) 
• Joogipudel veega 
• Kirjutusvahend 
• Kompass 
• taskulamp 

 
Võistkonna varustus: 



• Mobiiltelefon hädaabi kutsumiseks (telefon peab olema laetud) 
 
8. TULEMUSTE ARVESTAMINE 
Võistlustulemus sõltub kontrollpunktides sooritatud ülesannetest, võistkonna komplekteeritusest. 
Ühe katkestanud võistkonnaliikme eest saab võistkond 30 karistuspunkti. Kui katkestab ka teine 
võistkonnaliige, siis võistkond võib jätkata raja läbimist väljaspool arvestust. 
 
Võistluse koondtulemus arvestatakse kontrollpunktides saavutatud punktide tulemusena + raja 
läbimiseks kulunud aeg.   
 
NB! VÕISTLUSMATKAL OMA TEKITATUD VIGASTUSTE JA HINGEHAAVADE EEST 
KORRALDAJAD VASTUTUST EI KANNA. 
 
 
Linnamängu ajakava 26.oktoober 2013: 
9:30-9:55  Mandaat  Paistu spordiväljakul  
10:00 Esimese võistkonna start  
13:00-14:00  Võistkondade finišeerimine  
13:00-14:15  Söök Paistu kooli sööklas  
14:30-15:00 Autasustamine, võistluse lõpetamine  
 
 
 
Transport :  Marsruut ja väljumisajad selguvad peale registreerumist! 
 
Kõik esilekerkivad küsimused   Antonina Eek 53328766 ja Anne Sepik 5248170   


