Vanglateenistuse enesekaitsekoolituse VI mini kutsemeisterlikkuse võistluste 
(mini KMV) kambriülesande juhend


Eesmärk
Kinnistada enesekaitsekoolitusel õpitavad turvataktika võtted.
Selgitada välja enesekaitsekoolituse parimad turvataktika rakendajad.

Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 01.04.2022 Sisekaitseakadeemia spordisaalis (Kase 61, Tallinn).

Osavõtjad
Võistlusest võtab osa igast võistkonnast 2 õpilast. 
	Võistlejad lahendavad ülesannet koos ja määravad täpsemad rollid omavahelises meeskonnatöös.

Võistlusülesande lahendamiseks valmistumine
Võistlusülesande lahendamise võistkondlik järjekord loositakse välja enne võistlusala algust võistkonna esindajate poolt. Loosimise korraldab korraldustoimkonna juht.
	Peale loosimise korraldamist suunatakse võistlejad eraldi ruumi ning eelnevalt annavad võistlejad hoiule oma mobiiltelefonid ja teised sidepidamist võimaldavad seadmed.
Korraldustoimkonna juht määrab isiku, kes kutsub ja juhatab võistkonnad eraldi ruumist võistluspaika.
Võistlusülesande lahendanud võistkond võib jääda peale ülesande lahendamist võistluspaika teiste võistkondade sooritusi jälgima.

Võistlusülesanne ja selle lahendamine
Võistluspaika saabunud võistkonnale selgitab kambriülesande vanemkohtunik võistlusülesande sooritamise tingimusi ning seejärel on võistkonnal õigus kuni 3 minuti jooksul:
	tutvuda võistlusülesande kirjeldusega;
	esitada kambriülesandega seonduvalt täpsustavaid küsimusi vanemkohtunikule;
	paigaldada endale erivahendi vöö ja kontrollida erivahendite nõuetekohast korrasolekut.


	Kambriülesande vanemkohtunik instrueerib võistlejaid enesekaitsevahendite (kummikindad, kiiver jmt) kasutamise kohustuslikkusest ja võimalusest vastava ülesande täitmise faasi juures ja vanemkohtuniku nõudmised on võistlejatele täitmiseks kohustuslikud.
	Stardi kambriülesande täitmiseks annab vanemkohtunik ja sellest ajahetkest hakatakse lugema ka ülesande sooritamise üldaega.
	Kambriülesande lahendamiseks on aega 15 minutit. Võistlejaid informeeritakse, kui ülesande lahendamise lõpuni jääb 10 ja 5 minutit. Ülesande lahendamisele kulunud aeg fikseeritakse. Ülesande lõpetamisest teavitavad võistlejad vanemkohtunikku.
	Aja lõppemisest annab märku kambriülesande vanemkohtunik. Kui ülesanne on maksimaalse aja täitumisel veel pooleli, siis ülesande lahendamine katkestatakse. 
	Kõik võistkonnad lahendavad ühesugust ülesannet ning ülesanne koosneb vähemalt järgmistest komponentidest:

	kambrisse sisenemine, korralduste andmine, olukorra kontrollimine;
	kambrist väljavõtmine, läbiotsimine, saatmine; 
	jõu, erivahendite ja teenistusrelvade kasutamine;
	teavitamine;

tegevuste analüüs ja põhjendused.

	Kambriülesande vanemkohtunikul on ülesande lahendamise käigus õigus anda tegevuseks täiendavaid sisendeid, kui ilmneb, et sündmuse lahendamise senine areng ei vii aktsepteeritava tulemuseni.

Ülesande lahendamise käigus võib vanemkohtunik turvalisuse tagamiseks, õnnetusjuhtumi korral või muul taolisel korral peatada ülesande selge märguandega: „STOPP“, mille järgselt võistlejad ja rollimängijad peatavad oma aktiivse tegevuse kuni järgmise korralduseni. Ülesande lahendamise maksimaalne aeg pikeneb vastavalt peatatud ajale.

Võistlusülesande hindamine
Võistlusülesande hindamisel lähtutakse järgmistest hindamiskriteeriumitest:

	kambriukse avamine, kinnipeetavate tuvastamine, rikkumiste tuvastamine ja nendele tähelepanu pööramine;

kambrist väljavõtmine, läbiotsimine ja saatmine;
jõu, erivahendite ja teenistusrelvade kasutamine;
suhtlemine korrapidajaga;
	tegevuste analüüs ja põhjendused.


	Kokku on võimalik saada 26-28 punkti. Võistkondade paremusjärjestus määratakse ülesande täitmisel saavutatud punktide suurima summa järgi. Punktide võrdsuse korral otsustatakse paremusjärjestus ülesande täitmiseks kulunud koguaja alusel.
	Peale praktilise ülesande sooritamist kutsub kambriülesande vanemkohtunik võistlejad enda juurde ja palub neil oma tegevusi analüüsida ja võib küsida ülesande täitmisega seoses olevaid taktikalisi või õiguslikke ülesandesse puutuvaid küsimusi.
	Kambriülesande vanemkohtunik annab võimalusel võistkonnale kohe tagasisidet nende soorituse kohta.

Ülesande pealtvaatajatel on keelatud võistlejaid segada, vahele hüüda ja omapoolseid soovitusi ning selgitusi jagada.
Hindamise juures võivad viibida kambriülesande vanemkohtunik ja kohtunikud, korraldustoimkonna juht, peakohtunik ning võistkonna esindaja. Vajadusel võib vanemkohtunik mõne küsimuse täpsustamiseks konsulteerida võistlusel osalenud rollimängijatega. 
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