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


Eesmärk
Selgitada välja enesekaitsekoolituse parimad õigusaktide, riigikorralduse ja vanglateenistuse organisatsiooni ning vangistuse täideviimise põhimõtete tundjad. 

Aeg ja koht
Viktoriin toimub 02.04.2022 aastal Sisekaitseakadeemia õppekorpuse ruumis aadressil Kase 61, Tallinn.

Osavõtjad
Viktoriinist võtavad osa võistkonna kõik liikmed. 
	Võistlejad lahendavad ülesannet koos ühe laua taga.
	Võistkonna liikmed valivad oma võistkonna kapteni ja annavad tema nime teada enne viktoriini algust viktoriini vanemkohtunikule.

Viktoriini lahendamiseks valmistumine
Viktoriini lahendamiseks tulevad võistkonnad ettenähtud kellaajal viktoriini toimumiseks ettenähtud saali/auditooriumi ning valivad endale laua.
	Võistlejatel on viktoriini ajal keelatud kasutada abivahendeid, nagu õigusaktid, raamatud, mobiiltelefonid jt IKT vahendid. Abivahendite kasutamise tuvastamisel annulleeritakse võistkonna tulemus ning võistkond jätkab viktoriini 0 punktiga.
	Viktoriini korralduslikku poolt juhib ja küsimuste esitamist viib läbi korraldustoimkonna juht.
	Iga võistkonna lauale on korraldajate poolt pandud märkmepaberid ja pastapliiats.

Viktoriini läbiviimine
Korraldustoimkonna juht selgitab enne viktoriini algust võistkondadele viktoriini läbiviimise põhimõtteid (küsimuste arv ja olemus, küsimustele vastamise aeg, vastuste esitamise kord, vastuste suuline ettekandmine ja esitamise korrektsus ning punktide arvestamise kord) ning vastab vajadusel korralduslikele küsimustele.
	Küsimuse numbri valivad ekraanile kuvatavast tabelist välja võistkonnad ning teevad seda laudkondade järjestuse alusel.
Küsimuse esitab suuliselt viktoriini vanemkohtunik. Samal ajal kuvatakse küsimus suurele ekraanile. Kui küsimuste vastused koosnevad mitmest osast või loetelust, siis teavitatakse, mitu punkti annab korrektne vastus. 
Küsimusele vastamise aeg sõltub küsimuse raskusastmest. Küsimusele vastamise aega hakatakse arvestama pärast viktoriini vanemkohtuniku poolt suulise küsimuse esitamist ning vastamisaja teatamist. 
	Märkmelehele tuleb võistkonna poolt lisaks küsimuse vastusele kirjutada ka võistkonna nimi ja küsimuse number.
	Vastamiseks ette nähtud aja möödumisel tuleb vastuse kirjutamine kohe lõpetada. Kui kohtunik näeb, et võistkond jätkab küsimuse arutamist peale selleks etteantud aja lõppemist, selle võistkonna vastust ei arvestata. 
	Vastus peab olema kirjutatud selge käekirjaga, loetavalt, olema ühemõtteline ja täpne (sh kasutatud õigusmõistete osas) ning vajadusel välja toodud selge loeteluna. Vastuse ebaselgust ja –täpsust, kui see mõjutab vastuse õigsust, tõlgendatakse võistkonna kahjuks.
	Viktoriini vanemkohtuniku poolt määratud abistaja kogub vastuste lehed kokku, alustades võistkondadest, kes ei anna suulist vastust.
Küsimuse valinud võistkonna kapten loeb ette oma võistkonna kirjaliku vastuse.
Kontrollimisel lähtutakse kirjalikust vastusest, suulise vastamise ajal on keelatud kirjaliku vastuse korrigeerimine.
Vahetult pärast vastamist kuvatakse korrektne vastus suurele ekraanile küsimuse alla. Kuvatav vastus ei pruugi sisaldada kõiki õigeid vastuseid. Viktoriini kohtunikud võivad vajaduse korral kommenteerida õiget vastust. 
Viktoriini põhiosa lõppeb 30 küsimuse äravastamisega. Mõne võistkonna võrdse punktisumma korral esitatakse võrdse punktisumma kogunud võistkondadele lisaküsimusi, millega selgitatakse välja nende võistkondade omavaheline paremusjärjestus. Esimese lisaküsimuse valida saav võistkond otsustatakse loosi teel. Lisaküsimusele vastamise järel vastused kontrollitakse ja kogutud kogupunktisummade erinemisel võistlusala lõppeb.

Viktoriini punktiarvestus
Viktoriini vanemkohtunik või kohtunik kirjutab võistkonna poolt vastusena esitatud märkmepaberile vastuse eest antava punktisumma. Osaline vastamine annab osalise arvu punkte. Poolikuid punkte ei anta.
Vaatamata õigete vastuste arvule, on küsimuse eest võimalik saada maksimaalselt nii palju punkte, kui küsimuse esitamisel teavitati. 
	Viktoriini vanemkohtuniku poolt määratud abistaja kannab paberile märgitud punktisumma järgi punktid tabelisse, mida on kõigil võimalik näha suurelt ekraanilt.
Punktid kantakse küsimuste kaupa tabelisse võistkondade nimede taha.
Kui vastuse tõlgendamisel tekib arusaamatusi, otsustab punktide andmise või andmata jätmise viktoriini vanemkohtunik. 
Viktoriini põhiosa lõppedes liidetakse küsimuste eest saadud punktid ning selgub enim punkte kogunud võistkond. Võrdse punktisumma korral esitatakse lisaküsimused. 
	Viktoriini pealtvaatajatel on keelatud võistlejaid segada, vahele hüüda ja omapoolseid soovitusi ning selgitusi jagada.
	Hindamise juures võivad viibida viktoriini vanemkohtunik ja kohtunikud, korraldustoimkonna juht ning peakohtunik. 


Joonas Andessalu
Tallinna vangla väljaõppe peaspetsialist
viktoriini vanemkohtunik

