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UTRIA 2020 
 

Võistkonnad stardivad trassile vastavalt neile ette antud ajagraafikule. Igas 
kontrollpunktis saab võistkond järgmise kontrollpunkti 

või postkasti(de) koordinaadid. 
Ülesandekirjelduse ja lisamaterjalid instruktorilt saab võistkond vastavasse 

kontrollpunkti jõudmisel. 
 

 

LIIKUMINE TRASSIL 

 

TRASSI LÄBIMINE 

• Trassi läbimine toimub vastavalt mandaadis võistkonnale väljastatud ajagraafikule. 

• Kontrollpunkti jõudmise aeg võib graafikust erineda +/- 5 minutit. Suurem kõrvalekaldumine 
graafikust toob kaasa täiendavad karistuspunktid või ülesandele mitte laskmise (sõltuvalt 
ülesande iseloomust). 

• Minimaalne ülesande ettevalmistusaeg on 5 minutit. 

Kui võistkond jõuab kontrollpunkti peale ette nähtud minimaalset ettevalmistusaega, siis 
teda ülesande sooritamisele ei lubata ja selle ülesande eest antakse talle maksimaalsed 
karistuspunktid ning täiendavalt veel 24 karistuspunkti. Kui võistkond hilineb 
ettevalmistusaja piires, on instruktori õigus otsustada, kas võistkond on võimeline 
alustama ülesande täitmist õigeaegselt või mitte. 

• Kui võistkond ei ilmu kontrollpunkti (jätab vahele), antakse võistkonnale selle ülesande max 
karistuspunktid ja täiendavalt veel 48 karistuspunkti. 

 

POSTKASTI LÄBIMINE 

• Postkast loetakse läbituks “puhtalt”, st ilma karistuspunktideta, kui selle läbisid võistkonna 
kõik liikmed. 

• Iga puuduv liige annab võistkonnale 12 karistuspunkti. 

• Kui võistkonna mõni liige on eelnevalt ametlikult võistluse katkestanud (sellest on teatatud 
kohtunikele või võistluse staapi), siis tema eest täiendavaid karistuspunkte ei anta. 

 

MUU TEGEVUS 

• Trassil on vastutegevus. Vastutegevusel on lubatud tegutseda kogu trassil va. 
kontrollpunktis ja 1km punkti raadiuses. Iga tabatud võistleja eest saab võistkond 12 
karistuspunkti. 

• Ebakorrektse relvakäsitsemise eest on ette nähtud täiendavad karistused: 

* Relva kandmine seljakotis või mujal, kust seda on trassil raske kätte saada – 12 
karistuspunkti (iga relva kohta). 

* Relva jätmine järelvalveta kontrollpunktis ülesannete sooritamise ajal – 48 karistuspunkti 
(iga valveta relva kohta). 
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• Kontrollpunktis võistleja kasutusse antud varustuse (rakmed jmt) rikkumise, lõhkumise või 
kaotamise eest annab iga rikutud või kaotatud ese 24 karistuspunkti. 

• Vahetusvorm ja -jalatsid peavad vastama kohustusliku varustuse nõuetele. Võõra vormi ja 
spordiriiete kasutamise korral annab iga vahelejäämine 12 karistuspunkti (iga võistleja 
kohta). 

• Võistkond võib jätkata kolmeliikmelisena. Kui üks võistleja katkestab, saab võistkond 96 
karistuspunkti. Kui kaks võistlejat katkestavad, siis võistkond enam jätkata ei saa! 

DROONIDE LENNUKÕRGUS KUNI 150M! KASUTUSALA KUNI KP“N“. 

TUGIISIK ON KAASATUD ÜLESANDE LAHENDUSSE KP „C“ JA „H“. 

PAUKMOON ON MÕELDUD KP „C“ JAOKS. 

TUGIISIKU KOHUS ON VARUSTADA OMA VÕISTKONDA KONTROLLPUNKTIS 
JOOGIVEEGA VÕI SOOJA JOOGIGA. LUBATUD ON KA PULJONG. 

KUNA KP „L“ ON TUGIISIKUTELE SULETUD TULEB VÕISTKONDADEL KP „K“ ALAL 
VÕTTA LISAKOGUS VETT ET JAGUKS SEDA TEEL KP „M“. 

 

TEKKINUD KÜSIMUSTELE VASTAME VÕISTKONNA ESINDAJALE MANDAADIRUUMIS 
KOHE PEALE VARUSTUSE KONTROLLI 30 MIN JOOKSUL. 


