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Vanglateenistuse enesekaitsekoolituse VI mini kutsemeisterlikkuse võistluste
 (mini KMV) üldjuhend


Eesmärk
1. Süvendada vanglateenistuse ja gümnaasiumite koostööd. 
2. Võimaldada eri piirkondades enesekaitsekoolitusel osalevatele gümnaasiumiõpilastele ühist võistlemist ning süvendada omavahelist koostööd. 
3. Selgitada välja parimaid erialateadmisi omav õpilasvõistkond.

Aeg ja koht
4. Vanglateenistuse VI enesekaitsekoolituse mini kutsemeisterlikkuse võistlused (edaspidi mini KMV) korraldatakse 01.04-02.04.2022. aastal Sisekaitseakadeemias (Kase 61, Tallinn).
5. Võistluste lõplik ajakava saadetakse vanglate väljaõppe peaspetsialistidele hiljemalt 22. märtsiks 2022.
6. Tallinna, Tartu ja Viru vanglate väljaõppe peaspetsialistid registreerivad korraldustoimkonna juhile oma vangla võistkonnad ning võistlejate ja asendusliikmete nimed ning osaletavad alad hiljemalt 25. märtsiks 2022.
Korraldaja
7. Võistlused valmistab ette ja korraldab Viru Vangla töörühm ning kohtunike kogu. Võistluse korraldustoimkonna juht on Mark Dorošenko (mark.dorosenko@just.ee).
Võistluste peakohtunik on Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunik Pille-Riin Kristmann.

8. Võistlusalade vanemkohtunikud ja võistlusülesande ettevalmistajad on:
8.1.	laskmine – Tarmo Kose		
8.2.	esmaabiülesanne – Kersti Juhanson
8.3	kambriülesanne – Villiam Linder	
8.4 	viktoriin – Joonas Andessalu		

9. Osalevad võistkonnad ja nende komplekteerimine:
9.2.	Tartu Vangla korraldatava enesekaitsekoolitusel osalejad – 	2 võistkonda;
9.3.	Viru Vangla korraldatava enesekaitsekoolitusel osalejad – 		2 võistkonda;
9.4.	Tallinna Vangla korraldatava enesekaitsekoolitusel osalejad – 	2 võistkonda.
10. 	Igas võistkonnas on kuus liiget. Iga võistkonna liige osaleb ühel võistlusalal, va viktoriin, millest võtab osa kogu võistkond.
10.1. 	Võistlusaladel osalevate liikmete arv on alljärgnev:
	laskmine – 		2 inimest, kellest üks peab olema tüdruk ja teine poiss. 
	Võistkonna liikmed peavad olema eelnevalt osalenud enesekaitsekoolituse raames vähemalt kahel korral tulirelva lasketreeningus.
	esmaabiülesanne – 	2 inimest, kellest üks peab olema tüdruk ja teine poiss.
	kambriülesanne – 	2 inimest, kellest üks peab olema tüdruk ja teine poiss.
	viktoriin – 		6 inimest, osalevad kõik võistkonna liikmed.


11. 	Igal võistkonnal peab võistkonna registreerimisel olema nimetatud kuni kaks asendusliiget (kui põhivõistkonna liige mõjuvatel põhjustel osaleda ei saa).
12.	Juhul, kui asendusliige ei saa mini KMV-l osaleda, jääb tema koht võistkonnas tühjaks.
13. Juhul, kui võistkonna koosseis on vähenenud või on väiksem kui kuus liiget ning asendusliikmed puuduvad, siis on olemasolevatel liikmetel võimalik asendada puuduvaid, kuid nimetatud võistkonnale järgneb trahv, välja arvatud viktoriini alaosas. Võistkonna liikmete puudumise eest arvestatakse trahvina juurde üks kuuendik nimetatud võistkonna kogupunktide summast, mis ümardatakse täisarvuks võistkonna kasuks ja on võrdne minimaalselt ühe punktiga.

Tulemuste arvestamine
14.	Võistlused on võistkondlikud. Laskmises selgitatakse välja ka absoluutne parim individuaalne tulemus (parim poiss ja parim tüdruk eraldi).
15.	Kui vastavad võistkonna liikmed hilinevad mini KMV võistlusala osale 15 minutit või kauem, siis on peakohtunikul õigus hilinejad antud alaosast kõrvaldada. Hilinemise aeg fikseeritakse ja osalejaid teavitatakse esimesel võimalusel. Välja arvatud juhul, kui hilinemine on põhjendatud. Kui võistkond või osalejad on võistluselt kõrvaldatud, siis arvestatakse võistkonna sooritust antud alaosal võrdeliseks kuue punktiga.
16.	Võistkondade üldine paremusjärjestus määratakse kõikidel võistlusaladel saadud kohapunktide summeeritud tulemuse järgi, st võitjaks tunnistatakse vähima punktisumma kogunud võistkond. Kui võistkonnad on kogunud võrdse kohapunktide summa, siis lõpliku paremusjärjestuse määramisel arvestatakse esmalt viktoriini tulemust, järgneva võrdsuse korral kambriülesande tulemust, seejärel esmaabi tulemust.
17.	Selles juhendis määratlemata küsimused reguleeritakse võistlusalade juhenditega. Muud küsimused ja protestid lahendab kohtunike kogu koos korraldustoimkonna juhiga.

Võistluste tulemuste avaldamine
18.	Teavet võistluste käigu ja võistlusalade tulemuste kohta edastatakse ajakirjanikele ja teistele isikutele ainult võistluste peakohtuniku või tema volitatud isikuga kooskõlastatult. 
19.	Ametlikes teadetes võistluste tulemuste kohta kasutatakse andmeid, mis on fikseeritud võistlusprotokollides, mille on kinnitanud võistluste peakohtunik.
20.	Võistluste tulemused (üldarvestus) avalikustatakse hiljemalt kaks tundi pärast viimase võistlusala lõppemist.
21.	Võistluste koondandmed avalikustatakse Vanglateenistuse enesekaitsekoolituse Facebooki lehel.

Üldkorraldus
22.	Igal võistkonnal on oma esindaja. Ametikoha järgi on võistkonna esindajaks Tartu, Viru ja Tallinna Vangla väljaõppe peaspetsialist. Kui väljaõppe peaspetsialist on seotud mõne võistlusala korraldamisega või kohtunikuks olemisega, võib ta määrata oma vanglast võistkonna esindajaks muu enesekaitsekoolitusest informeeritud vanglaametniku. 
23.	Mandaati saabub võistkond terves koosseisus, v.a kui korraldustoimkonna juht otsustab teisiti. Võistkonna esindaja esitab korraldustoimkonna juhile võistlejate registreerimislehe. Mandaadi ajal võib korraldustoimkonna juht küsida võistlejatelt isikut tõendavat dokumenti.
24. Võistlejatele on majutus ning toitlustamine tasuta. Võistlejad kannavad mini KMV-l viisakat ja sportlikku riietust, mis võimaldab vastavast võistlusalast osa võtta.
25.	Võistlusülesande ajal ei tohi võistlejad kaasas kanda ega kasutada mobiiltelefone. 
26.	Kui võistkonnal tekib võistlusjuhendi tõlgendamise küsimusi, võtab võistkonna esindaja ühendust konkreetse võistlusala vanemkohtunikuga. Kui küsimus on mini KMV üldjuhendi ja korraldamise kohta, siis pöördub võistkonna esindaja võistluse korraldustoimkonna juhi poole (mark.dorosenko@just.ee). Küsimus tuleb esitada kirjalikult.
27. Kohtunike kogul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajat.
28. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult ühe tunni jooksul pärast võistlusala lõppu.
29. Proteste võistlusala võistlustulemuste kohta võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult ühe tunni jooksul pärast võistlusala tulemuste avalikustamist.
30. Peakohtuniku otsus on lõplik ega ole vaidlustatav.
31. Võistlusele pääsevad ainult COVID-19 viiruse vastu vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud osalejad, kellel on ette näidata vastav tõend.
32. Haigussümptomite (köha, nohu, palavik) esinemisel lubatakse võistlema ainult negatiivse testitulemuse ettenäitamisel.
33. Võistlusalade territooriumil viibides ning võistlustel osaledes on maski kandmine kohustuslik (v.a laskmiste ajal).

Autasustamine
31.	Autasustamisel osalemine on kõigile võistlejatele kohustuslik
32.	Laskmisülesandes parimat individuaalset mees- ja naisvõistlejat autasustatakse karikaga. 
33.	Iga võistlusala võitja meeskonna liikmeid autasustatakse karikaga.
34. Mini KMV üldvõitja võistkonna iga liiget autasustatakse medali, diplomi ja võimaluse korral meenega.
35.	Mini KMV II ja III kohale tulnud võistkonna iga liiget autasustaks medali, diplomi ja võimaluse korral meenega.
36.	Kohtunike kogu otsusel võidakse võistlejatele anda eriauhindu.
37.	Mini KMV üldvõitja võistkonda autasustatakse rändkarikaga, mis jääb vastavasse vanglasse järgmise võistluseni. 

Orienteeruv võistluste ajakava (täpsustatakse vajadusel enne võistlusi või kohapeal):
01.04.2022
09.30 – 10.00		kogunemine, saabumine, tubadesse paigutumine
10.00 – 10.20		avarivistus ja tervitus vanglateenistuse esindajalt spordisaalis
10.30 – 11.00		võistkondade mandaat
10.30 – 12.00 		laskmisülesanne lasketiirus
11.00 – 12.00		treening Sisekaitseakadeemia õppekompleksis
12.00 – 13.00		lõuna sööklas
13.00 – 15.00		esmaabiülesanne (mitu hinnatavat aspekti)
15.00 – 15.30		puuviljapaus sööklas
15.30 – 17.30		kambriülesanne 
18.00 – 19.00		õhtusöök sööklas
20.30 – 23.00		õhtused tegevused/vaba aeg

02.04.2022
08.30 – 09.30		hommikusöök sööklas
09.30 – 11.00		viktoriin
11.00 – 12:15		kohtunikud kinnitavad lõpptulemused ja tubade vabastamine
12:15 – 12.45		lõpurivistus ja auhindade üleandmine
12.45 – 		lõuna sööklas ja lahkumine


Gerli Lehtlaan
Viru Vangla väljaõppe peaspetsialist
korraldustoimkonna juht

Pille-Riin Kristmann
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunik
võistluste peakohtunik

