Tuletõrjespordivõistluste eeskiri
1.Üldsätted
1.1. Tuletõrjespordivõistluste eeskiri reguleerib tuletõrjespordivõistluste läbiviimist
Eesti Vabariigis.
1.2. Käesolevas eeskirjas kasutatavate terminite sisu seletatakse järgmiselt:
1.2.1. tuletõrjesport – käesoleva eeskirja mõistes võistlusalad ja spordiüritused, mis
sisaldavad tuletõrje alaseid elemente;
1.2.2. võistlusjuhend – võistlusi ja spordiüritusi korraldava organisatsiooni poolt
koostatud dokument täpsustava informatsiooniga võistluste ja spordiürituste kohta;
1.2.3. võistluspaik – koht, kus viiakse läbi konkreetne võistlusala;
1.2.4. ebasoodsad võistlustingimused – tingimused, mis muudavad võistluste
läbiviimise ja võistlemise võimatuks ja/või võivad tekitada tõsiseid tervisekahjustusi;
1.2.5. protest - suuline või kirjalik pöördumine kohtunikekogu või tuletõrjespordiliidu
poole võistluseeskirjade või võistlusjuhendi nõuete rikkumise kohta;
1.2.6. võistkonna esindaja – võistkonna koosseisu kuuluv isik, kes täidab talle
käesolevate võistluseeskirjadega ja -juhendiga ettenähtud kohustusi ja õigusi;
1.2.7. vastav ettevalmistus – füüsiline, vaimne ja võistlusalane valmisolek
tuletõrjespordi võistlusteks ning käesolevate eeskirjade ja võistlusjuhendi tundmine;
1.2.8. võistleja varustus – võistleja individuaalne varustus võistlusaladel esinemiseks
( voolikud, jagaja, joatoru, konksredel, kepp- või jätkuredel, kiiver, rihm ) mis vastab
käesolevate eeskirjade nõuetele;
1.2.9. võistluste inventar – käesoleva eeskirjale läbiviidavatele aladele määratletud
inventar, mille vastavuse käesolevate eeskirjade nõuetele tagab võistlusi korraldav
organisatsioon;
1.2.10. madalstardi asend – võistleja asend stardijoone taga kui võistleja puudutab
kahe käe ja ühe põlvega võistlusrada ( kasutatakse 100 m takistusriba läbimisel,
võistlushargnemisel mootorpumbaga, 4 x 100 m tuletõrje teatejooksul ja konksredeliga
ronimisel õppetorni on lubatud käed asetada redelile ja võivad ulatuda stardijoonest
ettepoole). Madalstardi asendis kasutatakse stardipakke.
1.2.11. püstinestardi asend – lubatud kasutada võistlushargnemisel mootorpumbaga.
Võistleja on stardijoone taga püstiasendis, käsklusele “Kohtadele” läheb stardijooneni
ja käsklusele “Valmis”, kummardub ettepoole nii, et ei puuduta kätega stardijoont ja
võistlusrada.
2. Võistlusalad
2.1. täiskasvanutele:
2.1.1. 100 m takistusriba läbimine;
2.1.2. konksredeliga ronimine õppetorni 4.korrusele;
2.1.3. 4 x 100 m tuletõrje teatejooks;
2.1.4. võistlushargnemine mootorpumbaga;
2.1.5. võistlushargnemine tulekustutus- ja päästeautoga;
2.1.6. kahevõistlus ( 100 m takistusriba läbimine ja konksredeliga ronimine õppetorni
4.korrusele ).
2.2. noortele:
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2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

100 m takistusriba läbimine;
konksredeliga ronimine õppetorni 2. korrusele;
konksredeliga ronimine õppetorni 3. korrusele;
4 x 100 m tuletõrje teatejooks;
võistlushargnemine mootorpumbaga.

3. Võistlusjuhend
3.1. Kõik võistlused tuleb läbi viia vastavalt võistlusjuhendile, mille aluseks on
käesolev eeskiri.
3.2. Võistlusjuhend sisaldab järgmisi punkte:
3.2.1. eesmärk;
3.2.2. aeg ja koht;
3.2.3. korraldus;
3.2.4. osavõtjad;
3.2.5. võistlusprogramm ja ajakava;
3.2.6. paremusjärjestuse selgitamine;
3.2.7. autasustamine;
3.2.8. osavõtutingimused;
3.2.9. registreerimine;
3.2.10. muu
3.3. Võistlusjuhend esitatakse sihtgruppidele vähemalt üks kuu enne võistlusi.
3.4. Võistluste läbiviimiseks moodustatakse korraldustoimkond, kuhu kuuluvad
võistluste korraldaja, kohtunikekogu, meditsiiniabi ja logistikarühm.
4. Võistluste iseloom ja paremusjärjestuse selgitamine
4.1. Võistlused liigitakse individuaalseteks, võistkondlikeks ja individuaalvõistkondlikeks.
4.2. Individuaalvõistluste puhul peetakse tulemuste arvestust iga võistleja kohta eraldi
ja määratakse paremusjärjestus.
4.3. Võistkondlikeks nimetatakse võistlusi siis, kui võistlusprogrammi kõigi alade
tulemusi arvestatakse võistkondade viisi ning määratakse kindlaks paremusjärjestus.
4.4. Individuaal-võistkondlike võistluste puhul peetakse tulemuste arvestust nii iga
võistleja kohta eraldi kui ka võistkondade viisi ning määratakse kindlaks
paremusjärjestus.
4.5. Võistkondade võrdsete punktide korral määratakse paremusjärjestus juhendis.
4.6. Võistluskatsete arv määratakse juhendis.
4.7. Individuaal-võistkondlike ja võistkondlike võistluste puhul tuleb võistkondade
paremusjärjestuse määramisel võtta aluseks iga võistleja tulemused igal võistlusalal.
Aluseks tulemuste hindamisel on võistleja aeg. Võistlusjuhendis peab olema tingimata
fikseeritud, missugust hindamissüsteemi võistlustel kasutatakse.
4.8. Individuaal-võistkondlikel võistlustel tuleb võistkondliku paremusjärjestuse
määramisel võtta aluseks arvestatava võistlejate arvu paremad tehnilised tulemused.
Individuaalsetel võistlusaladel määratakse paremusjärjestus parema tulemuse alusel,
mille võistlejad saavutavad kahest katsest. Võrdsete tulemuste puhul antakse parem
koht võistlejale, kelle kahe katse aegade summa on väiksem ( katkestamine või nulltulemus loetakse võrdseks maksimaalse ajaga [999,9] ). Nende tulemuste võrdsuse
korral saab eelistuse võistleja, kes saavutas parema tulemuse esimesel katsel. Juhul,
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kui ka see ei selgita paremusjärjestust, saab parema koha võistleja, kes startis varem.
Kui võistlejad jooksid samas jooksus ning eelnenud näitajad on võrdsed, loetakse
vastavad võistlejad võitjateks.
4.9. Kui mitu võistlejat on saavutanud võrdse rekordilise aja, registreeritakse rekord
vastavalt p 4.8. toodud tingimust täitnud võistlejate nimele, järgnevad tulemuste
näitajad loetakse rekordi kordamiseks.
4.10. Rekordi püstitamiseks antud lisakatsete tulemused ei kuulu individuaal- ja
võistkondlikku arvestusse.
5. Erivõistlused
5.1. Erivõistluste alade hulka kuuluvad võistlused, mida antud eeskirja p 2 ei ole
nimetatud.
6. Võistluste muutmine
6.1. Võistluste peakohtunikul on õigus võistlused ära jätta, algust edasi lükata,
võistlused katkestada või kuulutada välja ajutine vaheaeg järgmistel juhtudel:
6.1.1. võistluspaik osutub kõlbmatuks või pole ette valmistatud;
6.1.2. vajalik inventar ja varustus puuduvad või need ei vasta käesolevale
võistluseeskirjale;
6.1.3. võistlusi takistavad ebasoodsad ilmastikutingimused või pimeduse saabumine,
mis võib ohustada võistlejate elu;
6.1.4. puudub meditsiiniline personal;
6.1.5. esineb muid võistlusi takistavaid põhjusi.
7. Protestid
7.1. Kui võistlejatel või võistkondade esindajatel tekib kahtlusi käesoleva eeskirja või
võistlusjuhendi rikkumise kohta, esitatakse suuline või kirjalik protest ala
vanemkohtunikule või võistluste peakohtunikule.
7.2. Suuline protest esitatakse koheselt (enne järgmist jooksu). Kui suulist protesti ei
ole võimalik koheselt lahendada, võib esitada kirjaliku protesti.
7.3. Kirjalik protest tuletõrjespordieeskirjade või võistlusjuhendi rikkumiste kohta
esitatakse hiljemalt 15 minuti jooksul peale antud võistlusala lõppu. Kirjalik või
suuline protest võistlustulemuste kohta esitatakse 15 minuti jooksul peale
võistlustulemuste ametlikku väljakuulutamist.
7.4. Kirjaliku protesti kohta tehtud otsus vormistatakse peakohtuniku kirjaliku
otsusena või kohtunikekogu istungi protokollina .
7.5. Võistluste käigus esitatud kirjalikud protestid esitab peakohtunik võistlusi
korraldavale organisatsioonile.
7.6. Kirjalikule protestile tuleb lisada tagatisraha (100 krooni). Protesti rahuldamata
jätmisel raha ei tagastata.
7.7. Kohtunikekogu poolt võistlustel rahuldamata jäetud kirjaliku protesti võib
võistkonna esindaja esitada põhjendatud kirjaliku protestina tuletõrjespordiliidule
uueks läbivaatamiseks. Tuletõrjespordiliit on kohustatud vastama ühe kuu jooksul
peale protesti saamist. Kirjalikule protestile tuleb lisada tagatisraha (1000 krooni).
Protesti rahuldamata jätmisel raha ei tagastata.
8. Võistlustest osavõtjad
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8.1. Võistlejad jaotatakse järgmistesse vanusegruppidesse vastavalt sünniaastale:
8.1.1. Noorem vanusegrupp C- grupp: 14 aastased ja nooremad;
8.1.2. Keskmine vanusegrupp B- grupp: 15 – 16 aastased;
8.1.3. Vanem vanusegrupp A- grupp: 17 – 18 aastased;
8.1.4. mehed (19 aastased ja vanemad).
8.2. Kõrgemasse vanusegruppi kuuluvatel noortel ei ole lubatud võistelda madalama
vanusegrupi võistlusaladel, samuti täiskasvanutel osa võtta noortele korraldatavatest
võistlusaladest.
8.3. Madalama vanusegrupi noored võivad kõrgema vanusegrupi võistlustest osa võtta,
kuid selleks peab iga kord olema treeneri ning võistlusi korraldava peakohtuniku
luba.
9. Võistlejate lubamine võistlustele ning registreerimislehtede esitamine
9.1. Võistlustele lubatakse võistlejaid, kes on läbi teinud vastava ettevalmistuse.
9.2. Võistlusi ja spordiüritusi organiseeriv organisatsioon ei vastuta võistlustel osalejate
õnnetusjuhtumi kindlustuse eest.
9.3. Organisatsioon, kes lähetab võistlejaid võistlustele ja spordiüritusele, võib
registreerimislehega garanteerida võistlejate õnnetusjuhtumi kindlustuse treeningutel
ja võistlustel.
9.4. Võistkondlikud registreerimislehed tuleb koostada vastavalt võistlusjuhendile ja
need peavad sisaldama järgmisi nõudmisi:
9.4.1. võistkonna nimetus;
9.4.2. võistleja ees-ja perekonnanimi;
9.4.3. võistleja sünniaasta;
9.4.4. märge võistleja (võistkonna) osavõtust individuaal- ja võistkondlikel
võistlusaladel;
9.4.5. lähetatava organisatsiooni juhataja ja/või võistkonna esindaja ja/või võistkonna
treeneri perekonnanimi ja allkiri.
9.5. Võistkonna registreerimislehe näidis on toodud lisa 1;
9.6. Individuaalne võistlusankeet peab sisaldama järgmisi punkte:
9.6.1. võistleja ees-ja perekonnanimi;
9.6.2. võistleja sünniaasta;
9.6.3. märge võistleja osavõtust individuaalvõistlusaladel;
9.6.4. märge selle kohta, et ta on saanud vastava ettevalmistuse osalemiseks võistlustel;
9.6.5. võistleja allkiri, alla 18 aastatel lapsevanema allkiri.
9.7. Kui tekib vajadus registreeritud võistlejate ümberpaigutamiseks, tuleb teha vastav
suuline või kirjalik avaldus
9.8. Ümberpaigutusavaldus tuleb esitada vähemalt üks tund enne antud ala võistluste
kavakohast algust.
Märkus: Peakohtunikul on õigus määrata registreerimis- ja ümberpaigutusavalduse
esitamiseks ka teisi tähtaegu, kusjuures need tuleb teatavaks teha enne võistlusi.
10. Võistlejate kohustused ja õigused
10.1. Võistleja on kohustatud kinni pidama võistluseeskirjast ja –juhendist ja täitma
võistluspaikades kehtestatud nõudeid ning kohtunike korraldusi.
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10.2. Võistleja on kohustatud ilmuma starti õigel ajal ning võistluseeskirjades ettenähtud
rõivastuses. Kindlaksmääratud ajaks starti ilmumata jäänud võistlejalt võetakse katse
sooritamise õigus.
10.3. Võistleja tohib pöörduda kohtunike poole ainult võistlusala puudutavates
küsimustes. Muudel juhtudel on võistlejal lubatud kohtuniku poole pöörduda ainult
võistkonna esindaja kaudu.
11. Võistlusvorm
11.1. Võistlusriietus: pikad spordipüksid, pikkade käistega spordisärk, kiiver ning rihm.
Võistlusriietus peab reeglina kogu võistkonnal olema ühtne.
11.2. Lubatud on naelkingade kasutamine.
11.3. Põlevvedeliku kustutamisel peavad võistlejal olema käes kindad, peas
kaitseekraaniga kiiver.
12. Võistkonna esindaja
12.1. Igal võistkonnal peab olema esindaja. Esindaja puudumisel täidab tema kohustusi
treener.
12.2. Võistkonna esindaja peab tundma tuletõrjespordi võistluseeskirja - juhendit ja
kohtunikutöö põhialuseid. Esindaja teeb võistlejatele teatavaks kõik kohtunikekogu
korraldused ja vastuvõetud otsused ning kindlustab võistlejate õigeaegse ilmumise
võistluspaigale või kogunemiskohta.
12.3. Võistkonna esindajal on õigus:
12.3.1. pöörduda võistlusi puudutavates küsimustes peakohtuniku, tema asetäitja,
peasekretäri või kohtuniku poole
12.3.2. võtta osa kohtunikekogu koosolekutest ning loosimistest;
12.3.3. asendada võistleja võistkonnas registreeritud teise võistlejaga;
12.3.4. saada kohtunikekogu peasekretärilt teateid oma võistkonnaliikmete tulemuste
kohta;
12.3.5. esitada avaldusi ja proteste.
12.4. Esindaja ei tohi olla võistluste kohtunikekogu liige ning tal on keelatud võistluste
käigus segada kohtunike tegevust.
12.5. Kui esindaja käitumine on vääritu on peakohtunikul õigus temalt esindaja
funktsioonid ära võtta.
13. Kohtunikekogu ja kohtunike kohustused
13.1. Võistlusi korraldav organisatsioon moodustab võistlusteks kohtunikekogu ja tagab
meditsiinilise esmaabi andmise.
13.2. Kohtunikekogu koosseisu kuuluvad peakohtunik ja tema asetäitjad, peasekretär ja
tema abid, võistlusalade vanemkohtunikud, etapi- ja võistlusvahendite (takistuste)
kohtunikud, kohtunikud distantsil ja etappide vahetustes, stardi- ja finišikohtunikud,
ajamõõtjad, kohtunikud võistlejate juures, informatsioonikohtunikud (teadustajad).
13.3. Peakohtunikul on õigus vähendada kohtunikekogu liikmete arvu, olenevalt
võistlustel osalevatest võistlejatest või võistkondade arvust.
13.4. Võistlusaladel moodustatakse kohtunikebrigaad, mida juhib ala vanemkohtunik.
Brigaadide hulk ja kohtunike arv määratakse olenevalt võistluste ajakavast, võistluste
graafikust ning võistlejate arvust antud võistlusalal.
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13.5. Peakohtunik, tema asetäitjad ja peasekretär määratakse aegsasti, et nad saaksid
õigeaegselt asuda võistluste ettevalmistamisele.
13.6. Kui kohtuniku töösse puutuvate küsimuste arutamisel lähevad kohtunikekogu
liikmete arvamused lahku, teeb lõpliku otsuse peakohtunik.
13.7. Kohtunikekogu
liikmetel,
välja
arvatud
võistluste
peasekretär
ja
informatsioonikohtunikud, kes annavad üldteateid , on keelatud anda võistkondade
esindajatele, võistlejatele, ajakirjanduse esindajatele ja pealtvaatajatele võistluste
kohta andmeid või teatada esialgseid sportlikke tulemusi.
13.8. Kohtunikekogu liikmed kannavad vastavaid eraldustunnuseid – rinnamärki nime ja
kohtuniku ametinimetustega.
14. Peakohtunik
14.1. Peakohtunik vastutab võistluste läbiviimise eest ja kellelgi pole õigust võistluste
ajal vahele segada peakohtuniku ning tema poolt juhitava kohtunikekogu
korraldustesse ja tegevusse.
14.2. Võistluste peakohtunik:
14.2.1. koostab võistluste ajakava, kui see pole antud võistlusjuhendis;
14.2.2. vastutab võistluspaikade ja inventari eest; kontrollib enne võistlusi
võistluspaikade seisukorda, võistlusteks vajaliku inventari, varustust ja tehnikat ;
14.2.3. jaotab kohtunikud võistluste kavas olevatele aladele;
14.2.4. jälgib, et võistlused kulgeksid eeskirjade kohaselt ja häireteta, lahendab tekkinud
probleemid ja arusaamatused;
14.2.5. kontrollib ja kinnitab kõikide rekordite fikseerimise eeskirjapärasust;
14.2.6. viib läbi kohtunikekogu koosolekud, et arutada võistluste käiku ja kinnitada
tulemused;
14.3. Peakohtunikul on õigus:
14.3.1. eemaldada kohtunikke, kes teevad jämedaid vigu ja/või ei tule ülesannetega
toime;
14.3.2. mitte lubada võistlema sportlasi, kes ei täida nõudeid, mis on kehtestatud
tuletõrjespordi võistluseeskirja ja -juhendiga;
14.3.3. kõrvaldada võistlejad, kes käituvad ebaväärikalt;
14.3.4. muuta kohtuniku otsust, kui ta on veendunud et see otsus oli ebaõige ;
14.3.5. teha lõplik otsus vaidlusalustes küsimustes, mis on esile kerkinud protestide
läbivaatamisel kohtunikekogus;
14.3.6. lubada või keelata sportlastel võistlustest osa võtta.
15. Peasekretär
15.1. Võistluste peasekretär
15.1.1. võtab vastu võistkondade registreerimislehed ja individuaalvõistlejate
võistlusankeedid;
15.1.2. loosib ja jaotab võistlejad jooksudesse;
15.1.3. valmistab ette võistlusprotokollid, jaotab need võistlusalade kohtunikele ning
paigutab protokollide koopiad teadetetahvlile teadmiseks võistlejaile ja esindajaile;
15.1.4. kontrollib võistlusalade sekretäride tööd;
15.1.5. analüüsib ja kontrollib võistlusalade protokolle ning teeb kokkuvõtted
individuaalsete ja võistkondlike tulemuste kohta;
15.1.6. peab kohtunike töötabelit;
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15.1.7. annab peakohtuniku loal andmeid informatsioonikohtunikule, võistkondade
esindajatele ja ajakirjanikele;
15.1.8. annab kõik materjalid (peakohtuniku poolt kinnitatud individuaalsed ja
võistkondlikud tulemused, algprotokollid, registreerimislehed jne.) üle võistlusi
korraldanud organisatsioonile.
15.2. Peasekretär vastutab võistlusprotokollide analüüsi ning üksikvõistlejate ja
võistkondade kohtade kindlaksmääramise õigsuse eest.
15.3. Tehniliseks tööks peab peasekretäril olema vajalikul hulgal abilisi, samuti tema
juhendamisel tegutsevaid tehnilisi töötajaid.
16. Starter ja tema abi
16.1. Stardikohtunike brigaad koosneb starterist ja tema abidest. Abide arv sõltub
võistlusprogrammist.
16.2. Starter ja tema abid on kohustatud
16.2.1. kutsuma võistlejad stardile;
16.2.2. kontrollima enne igat starti lõpukohtunike ja ajamõõtjate valmisolekut;
16.2.3. jälgima võistlejate asendi määrustepärasust stardil;
16.2.4. andma harjutuse täitmiseks või jooksu alustamiseks stardi käsklusi ja signaale;
16.2.5. ühe või mitme võistleja poolt sooritatud valelähte puhul andma käskluse “Tagasi”
ning vastutab, et kõik stardireeglite rikkumise eest antud hoiatused ja otsused oleks
fikseeritud stardiprotokollis.
16.3. Stardikäskluse andmisel peab starter asuma kohal, kus kõigi paremini näeb kõiki
startijaid.
16.4. Stardiõiguse otsustab starter üksinda; tema otsust võib muuta ainult peakohtunik,
kui ta asus vahetult stardipaiga juures ja tegi selle otsuse kohe sealsamas.
16.5. Abistarter (kohtunik võistlejate juures) kontrollib jooksust osavõtjate kohalolekut,
nende võistlusriietust ja varustust. Starteri abil on õigus kontrollida võistlejate
dokumente ning võrrelda nende vastavust registreerimislehele.
16.6. Abistarteril on õigus võistlejate poolt valelähte sooritamisel võistlejad tagasi
kutsuda.
17. Võistlusala vanemkohtunik
17.1. Võistlusala vanemkohtunik on kohustatud:
17.2. enne võistlusi kontrollima varustust ja inventari, stardijoonte asukohtade ja radade
tähistuste õigsust, võistluste inventari asetuse paigutuse täpsust ning informeerima
peakohtunikku valmisolekust võistluste alustamiseks;
17.3. juhtima oma brigaadi kohtunike tööd ning tegutsema brigaadi koosseisus;
17.4. lahendama esindajate poolt esitatud suulisi proteste.
18. Ajamõõtjate vanem ja ajamõõtjad
18.1. Ajamõõtjate tegevust juhib ajamõõtjate vanem. Ta jaotab ajamõõtjate vahel
ülesanded ning käivitab varustopperi aegade kontrollimiseks. Ajamõõtjate vanema
kohustusse hulka kuulub korralduse andmine ajamõõtjatele stopperite näitude
asetamiseks nullseisu. Ta annab lähetajale lipuga märku võistlejate vastuvõtuks
valmisoleku kohta.
18.2. Ajamõõtjad asuvad lõpujoone pikendusel või õppetornis nii, et starter oleks neile
hästi nähtav.
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18.3. Stopperid käivitatakse starteri püstolist leegi või suitsu ilmumise hetkest või
stardilipu langetamise algmomendist ning seisatatakse, kui võistleja rindkere ( pea,
kael, käed ja jalad välja arvatud) läbib finišijoone püsttasapinna. Ajamõõtjate vanem
kannab stopperite näidud protokolli ja edastab need sekretärile.
18.4. Ajamõõtjad teatavad oma stopperi näidu (seda teiste ajamõõtjatega võrdlemata)
ajamõõtjate vanemale ja viimase nõudmisel näitavad talle oma stopperit. Kui stopperi
näidu hindamisel esineb lahkarvamusi, arvestatakse näitude keskmine, kuid määravaks
on ajamõõtjate vanema otsus.
18.5. Pärast aja märkimist võib ajamõõtja vajutada stopperi näitu nullile ainult
ajamõõtjate vanema loal.
Märkus: juhul, kui stopper ei käivitu, tuleb sellest koheselt teavitada ajamõõtjate
vanemat.
19. Pealogistik
19.1. Võistluste pealogistiku määrab võistlusi korraldav organisatsioon. Pealogistik allub
võistluste peakohtunikule. Võistlusi korraldav organisatsioon peab võistluste
korrapäraseks teenindamiseks andma pealogistiku käsutusse vajalikul hulgal
teenindavat personali.
19.2. Võistluste pealogistik on kohustatud:
19.2.1. tagama võistluspaikade õigeaegse ja käesoleva eeskirjapärase valmisoleku ning
võistluste inventari korrasoleku ja radadele paigaldamise vastavalt võistluste
ajakavale;
19.2.2. organiseerima
kohtunikekogu teenindamiseks raadio-telefoniside ning
kindlustama võistlejate ja pealtvaatajate informeerimiseks vajalike helivõimendus- või
muude seadmete töö;
19.2.3. eraldama kohad stardile kutsumist ootavatele võistlejatele;
19.2.4. tagama võimaliku reservinventari valmisoleku;
19.2.5. valmistama ette teadetetahvlid võistluste tehniliste tulemuste ülespaigutamiseks.
20. Teadustaja
20.1. Teadustaja on kohustatud andma võistlustest osavõtjaile ja pealtvaatajaile
informatsiooni võistluste kohta.
20.2. Teadustaja tegutseb peakohtuniku juhtimisel ning tihedas kontaktis peasekretäriga.
21. 100 meetri takistusriba läbimise võistluste kohtunikebrigaadi minimaalne
koosseis:
Kohtunikebrigaadi koosseis Ühel rajal
Kahel rajal
Neljal rajal
Vanemkohtunik
Starter
Kohtunikud distantsil
Lõpukohtunik
Abistarter
Ajamõõtjate vanem
Ajamõõtjad

1
1
1
1
1
2

1
1
2
1
1
1
4

8

1
1
4
1
1
1
8

21.1. Kohtunikud distantsil jälgivad distantsi läbimise eeskirjadepärasust. Igast
rikkumisest distantsil peavad kohtunikud viivitamatult teatama vanemkohtunikule.
21.2. Ajamõõtjad asuvad finišis.
22. Võistlusteks konksredeliga
järgmises koosseisus:.

ronimises

moodustatakse

kohtunikebrigaad

Kohtunikebrigaadi koosseis Õppetorn kahe rea akendega Õppetorn nelja rea akendega
Vanem kohtunik
Starter
Abistarter
Kohtunikud distantsil
Ajamõõtjate vanem
Ajamõõtjad

1
1
1
1
1
4

1
1
1
2
1
8

22.1. Võistlejal on õigus kasutada või mitte kasutada ronimisel julgestusabinõud. Kui
võistleja soovib kasutada julgestusabinõud, on ta kohustatud kandma katsetatud
tuletõrjevööd või vastavaid rakmeid.
22.2. Ohutustehnika rikkumise korral annab kohtunik käskluse võistleja peatamiseks,
nimetades seejuures raja numbri, näiteks “Neljas rada, jätta” Selle käskluse peale tuleb
võistlejal harjutus viivitamata katkestada
22.3. Kohtunikud distantsil peavad asuma oma radadel nii, et neil oleks võimalik jälgida
võistlejaid kõigil korrustel.
22.4. Ajamõõtjad asuvad õppetorni sellel korrusel, kus lõpeb harjutus redeliga ronimises.
23. Tuletõrje-teatejooksu minimaalne kohtunikebrigaad koosseisus:
Kohtunikebrigaadi koosseis

Ühel rajal

Kahel rajal

Vanemkohtunik
Starter
Abistarter

1
1
1

1
1
1

Kohtunikud takistuste juures
Etapikohtunik
Ajamõõtjate vanem
Ajamõõtjad

6
3
1
4

12
6
1
8

23.1. Etapikohtunike asukoht peab olema valitud nii, et neil oleks võimalik jälgida
võistlejaid. Etapikohtunikud peavad registreerima oma etapi võistlejaid, jälgima
teatevahetuse eeskirjadepärasust ning seda, et võistlejad ei segaks teineteist . Kui
võistleja rikub eeskirju, peab kohtunik sellest viivitamatult teatama ala
vanemkohtunikule.
Märkus: kustutuspanni juurde eraldatakse vajalikul hulgal abilisi.
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24. Võistlushargnemisel mootorpumbaga minimaalne kohtunikebrigaad koosseisus:
Kohtunikebrigaadi koosseis
Vanem kohtunik
Starter
Abistarter
Kohtunikud distantsil
Ajamõõtjate vanem
Ajamõõtjad

Ühel rajal

Kahel rajal

1
1
1
2
1
2

1
1
1
4
1
4

Märkus: võistlusala juurde eraldatakse vajalikul hulgal abilisi.
24.1. Kohtunike ja ajamõõtjate asukohad valitakse peakohtuniku juhiste kohaselt,
olenevalt ülesandest, nii et oleks võimalik jälgida võistlejaid.
25. Võistluste meedik
25.1. Meedik kindlustab võistlustel meditsiinilise abi andmise.
26. Üldnõuded võistluste korraldamisele ja läbiviimisele
26.1. Võistlusalade järjekord nähakse ette võistlusjuhendis või määratakse kohapeal
kohtunikekogu poolt.
26.2. Võistlustel määratakse jooksude järjekord loosimise teel. Jooksud ja võistlusrajad
loosib peasekretär võistkondade esindajate juuresolekul.
26.3. 100 meetri takistusriba läbimisel ning konksredeliga ronimises antakse võistlejatele
kaks katset, kusjuures arvesse läheb parema katse tulemus.
26.4. Võistlusjuhendis võib määratleda ka teisi katsete sooritamise võimalusi.
26.5. Varustuse või rakmete mahapillamise korral mistahes harjutuse täitmisel võistlejat
ei peatata, kuid ta peab tagasi pöörduma ja kaotatud eseme üles võtma, vastasel korral
tulemust ei arvestata.
26.6. Tuletõrje teatejooksu esimesel etapil keppredeli ( jätkuredeli ) purunemise korral
uut katset ei anta.
26.7. Võistlejatel on lubatud võistlusjuhendis kindlaks määratud aegadel proovida
võistlusvahendeid, takistusi ja õppetorni.
27. Start.
27.1. Kui mõni võistlejatest ei ilmu starti, stardiprotokollis märgitud jookse ega radasid ei
muudeta.
27.2. Stardiks ettevalmistamiseks individuaalaladel (stardipakkude ja varustuse
paigaldamine jne ), antakse võistlejale aega kuni 3 minutit, alates eelmisest stardist.
Võistlushargnemisel mootorpumbaga on ettevalmistusaeg on 5 minutit. Kui võistleja
või võistkond ei ole ettenähtud aja jooksul stardiks valmis võib starter anda käskluse
ettevalmistused lõpetada ja kutsuda võistlejad starti. Kes ei ole valmis stardiasendi
võtmiseks –starter teeb märkuse. Kui võistleja ei ole valmis ka peale teistkordset
kutset, saab ta kirja “valestardi”.
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27.3. Stardisignaal antakse kõigil distantsidel stardipüstoliga või muu seda asendava
seadeldisega. Võistlushargnemises mootorpumbaga on kogu võistkond ühises
stardiasendis kas madalstardi või püstistardi asendis.
27.4. Võistlustel annab starter riigikeeles käsklused “Kohtadele” ja “Valmis” ning peale
seda, kui kõik võistlejad on “Valmis”, tulistab stardipüstolist või käivitab
stardiseadeldise.
27.5. Võistlushargnemises
tulekustutus- ja päästeautoga annab starter käskluse
“kohtadele” ning peale seda, kui võistlejad on stardiks valmis, tulistab püstolist või
käivitab stardiseadeldise.
27.6. Juhul, kui starter on mingil põhjusel veendunud, et stardiks pole kõik valmis, annab
ta käskluse “Jätta”, mispeale kõik võistlejad peavad tõusma ning minema
stardipakkude taha.
27.7. 100 m takistusriba läbimisel, konksredeliga ronimisel, 4 x 100 m tuletõrje
teatejooksu esimese vahetuse jooksjatel on madalstart ja stardipakkude kasutamine
kohustuslik. Peale käsklust “Kohtadele” peab võistleja olema täielikult omal rajal ja
stardijoone taga.100 m takistusriba stardis võistleja üks põlv ja käed peavad toetuma
maale ning mõlemad jalad puudutama stardipakke. “Valmis” peab võistleja
viivitamatult tõusma lõplikku stardiasendisse. Stardiasendis olles ei tohi võistleja
puudutada stardijoont või rajapinda sellest eespool.
27.8. Võistleja peab peale käsklust “Valmis” koheselt fikseerima lõpliku stardiasendi.
Käskluse täitmisega viivitamine loetakse valelähteks. Kaasvõistlejate häirimist
(valjude häälitsustega või muul moel) peale käsklust “Kohtadele” loetakse valelähteks.
27.9. Võistleja, kes alustab liikumist peale stardiasendi täielikku fikseerimist, kuid enne
stardisignaali, sooritab valelähte.
27.10. Starter või abistarter, kes on veendunud, et start polnud määrustepärane, kutsub
võistlejad püstolilasuga või käsklusega “Tagasi” tagasi.
Märkus: Juhul, kui ühe võistleja või mitme võistleja üheaegsele valelähtele järgnevad
automaatselt kaasvõistlejad, tehakse hoiatus ainult sellele võistlejale või nendele
võistlejatele, kes starteri arvates esimesena paigalt liikusid ja kaasvõistlejate valelähte
põhjustasid. Hoiatusi ei tehta juhul, kui starter ei suuda valelähte põhjustajat täpselt
määrata või põhjustasid valelähte kõrvalised asjaolud.
27.11. Kõikidel distantsidel ja teatejooksus toimub radade loosimine.
27.12. Jooksus on lubatud ainult üks valestart ilma võistlejat diskvalifitseerimata antud
jooksus. Iga võistleja, kes teeb antud jooksus teise valestardi, diskvalifitseeritakse
antud jooksust, olenemata kes võistlejatest tegi valestardi esimesena.
28. Distantsi läbimine
28.1. Jooksusuund rajal on reeglina vastupäeva (raja siseserv jääb jooksjast vasakule ).
Radade nummerdamisel tähistatakse numbriga 1 jooksu suunas vasakule jääv rada jne.
28.2. Kaasvõistlejaid tõuklemisega, kinnihoidmisega või teele ettejäämisega takistav
võistleja diskvalifitseeritakse antud alal. Ala vanemkohtunikul on õigus määrata antud
jooks kordamisele ilma diskvalifitseeritud võistleja osavõtuta.
28.3. Peakohtunikul on erakordsetel asjaoludel õigus määrata jooks kordamisele ka juhul,
kui selles jooksus kedagi ei diskvalifitseeritud.
28.4. Kõigis jooksudes, kus võisteldakse eraldi radadel, peab võistleja püsima omal rajal
kuni finišini. Väljaspool oma rada jooksnud võistleja diskvalifitseeritakse.
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28.5. Võistlejat, kes satub valele rajale kaasvõistlejate määrusterikkumise tagajärjel
(tõukamine vms), ei diskvalifitseerita tingimusel, et ta ei kasuta tekkinud olukorda
omapoolseks tahtlikuks määrusterikkumiseks. Võistlejat ei diskvalifitseerita juhul, kui
ta:
1) jookseb sirgel väljaspool oma rada sellest mingit edu saavutamata;
2) jookseb kurvis raja välisservast väljapoole, saamata sellest kasu ja segamata
oma tegevusega kaasvõistlejaid.
28.6. Rajalt omal soovil lahkunud võistleja ei tohi võistlust jätkata.
28.7. Jooksjatel on keelatud asetada rajale sammumärke või muid abistavaid tähiseid.
29. Finiš
29.1. Harjutus loetakse lõpetatuks, kui võistleja (võistkond) lõpetas distantsi
võistluseeskirju rikkumata.
29.2. Distantsi lõpetamise eeskirjadepärasuse otsustavad kohtunikud distantsil.
29.3. Võistlejate aegade fikseerimise otsustab ala vanemkohtunik. Fikseeritud tulemused
loetakse ametlikeks, kui nad on kinnitatud kohtunikekogu poolt.
29.4. Võistlejate kohad määratakse selles järjekorras, milles nad läbivad finišijoone
stardipoolse servaga risti oleva püsttasapinna. Seejuures vaadeldakse ainult sportlase
rindkeret (pea, kael, käed ja jalad välja arvatud).
29.5. Konksredeliga ronimises loetakse võistleja finišeerinuks, kui ta puudutab õppetorni
põrandat kahe jalaga.
29.6. Võistlushargnemine loetakse lõpetatuks, kui on tabatud viimane märk.
29.7. Juhul, kui elektrooniline ajavõtt ei rakendu , arvestatakse võistlejale aeg
käsistopperi järgi lisades ajale 0,24 sek 100 m. takistusribas, 0,1 sek harjutuses
konksredeliga ning 0.24 sek harjutuses mootorpumbaga ja 4x100m tuletõrje
teatejooksus.
30. 100 meetri takistusriba läbimine
30.1. Joatoruga võistleja asub enne stardijoont ( joatoru asetus vaba ).
30.2. Distantsi läbimisel ületatakse plank, võetakse kaks voolikut, ületatakse poom,
ühendatakse voolikud omavahel, jõudes hargmikuni, ühendatakse üks vooliku liitmik
hargmikuga ning peale seda teine vooliku liitmik joatoruga ja jõutakse finišisse.
Voolikute kandmise viis vaba, ühendusi on lubatud teha ka liikumisel.
Märkus: Võistleja ei tohi poomilt maha tulla enne poomi otsa joont. Vastasel juhul tuleb
poom uuesti ületada. Plangu ületamisel ei ole lubatud kasutada plangu toeposte.
30.3. Võistluste lõpetamine fikseeritakse, kui võistleja rindkere läbib finišijoone
püsttasapinna.
30.4. Distants loetakse läbituks kui võistleja on ületanud finišijoone teiste abita.
30.5. Peale finišijoone ületamist peavad kõik voolikuliitmikud olema ühendatud ja neid
tohib lahti ühendada ainult peale kohtuniku lubavat märguannet, vastasel juhul aega ei
arvestata.
30.6. Finišijoone ületamisel peab võistleja hoidma voolikliini niimoodi, et kohtunikud
saaksid veenduda vooliku ja joatoru õiges ühenduses, vastasel juhul aega ei arvestata.
Vooliku ja joatoru ühenduskohast ei tohi finišeerimisel kinni hoida.
31. Konksredeliga ronimine õppetorni korrustele
31.1. Võistleja asub stardijoone taga konksredeliga.
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31.2. Starteri käskluse peale joostakse õppetornini, paigaldatakse konksredel ning
ronitakse vastavale korrusele vabal viisil. Keelatud on tõsta konksredelit õppetorni ühe
korruse aknast teise korruse aknasse, seistes korruse aknalaual püsti.
31.3. Finišeerimine toimub, kui võistleja on puudutanud õppetorni põrandat kahe jalaga.
Kukkumine õppetorni põrandale loetakse finišikohtuniku otsusega erandkorras
finišeerimiseks (põranda puude kehaga), kui võistleja ei saanud ajalist eelist.
31.4. Noorema vanusegrupi (14 aastased ja nooremad) harjutusel on redel paigaldatud
õppetorni seinale.
32. Tuletõrje teatejooks
32.1. Teatejooks koosneb 4-st 100meetrisest etapist.
32.2. Iga võistkonna liige tohib läbida ainult ühe etapi.
32.3. Teatepulgaks on tuletõrje joatoru. Joatoru kandmise viis etappidel on vaba.
32.4. Teatevahetuse üleandmine toimub 20 meetrises vahetusalas, mis on mõeldud
joatoru üleandmise alaks. Vahetust vastuvõttev võistleja võib alustada lahtijooksu 10
m enne vahetusala algust. Võistkonna viimane võistleja peab finišijoone ületama
joatoruga. Kui joatoru distantsil kukub, siis võib selle üles võtta ainult see võistleja,
kelle käest joatoru maha kukkus. Kui joatoru kukub kõrvalrajale, siis on lubatud
joatoru võtta üles nii, et see ei takistaks kõrvalrajal võistlejat. Takistamise korral
võistkond diskvalifitseeritakse. Kui joatoru kukub takistust ületades võib selle üles
võtta ning takistus tuleb ületada uuesti.
32.5. Võistleja, kes on joatoru üle andnud, tohib rajalt lahkuda ainult siis, kui ta ei sega
teistel radadel võistlejaid. Keelatud on igasugune kaasvõistlejate abistamine etappidel.
Võistkond, kes eeskirju rikub, diskvalifitseeritakse.
32.6. Tuletõrje teatejooks läbitakse järgnevalt:
32.6.1. I etapp: võistleja joatoruga ja keppredeliga (jätkuredeliga) seisab stardijoone taga;
peale starteri lubava käsklust jookseb võistleja majakeseni, keppredeli (jätkuredeli)
abil tõuseb majakese katusele, liigub mööda katust ja hüppab jooksurajale, puudutades
platvormi ning liigub edasi I etapi lõpuni. Kui võistleja maandub (kukub) platvormilt
enne märkjoont, peab ta majakese ületama uuesti.
Märkus: Keskmisel vanusegrupil (B-grupp) asub keppredel (jätkuredel) majakesele
toetatuna. Kui võistleja on majakese katusel, valatakse kustutuspanni bensiin.
32.6.2. II etapp: võistleja, saanud joatoru selleks ettenähtud vahetusala piirides, jookseb
planguni, ületab selle nõuetekohaselt ( ilma, et puudutaks plangu toeposte ) ning
jookseb oma etapi lõpuni.
Märkus:
Peale võistleja määrustepärast maandumist jooksurajale, süüdatakse
põlevvedelik kustutuspannis.
32.6.3. III etapp: võistleja, saanud joatoru, jookseb voolikuteni, võtab need, ületab poomi,
ühendab voolikud omavahel, jõudes hargmikuni, ühendab ühe vooliku liitmiku
hargmikuga ning teise vooliku liitmiku joatoruga enne “lahtiühendamise joont”. Kui
võistleja on ületanud “Lahtiühendamise joone” ühendatakse joatoru voolikliini
küljest lahti teatevahetuse üleandmiseks. Voolikuliitmiku asukoht peale joatoru
lahtiühendamist ei ole määratletud. Peale etapi lõpetamist peavad kõik liitmikud (va
joatoruga) olema ühendatud.
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Märkus: Poomilt mahatulekul peab jalg puudutama jooksurada peale poomi otsa joont,
kui jalg puudutab rada enne joont, peab poomi uuesti ületama. Voolikute kandmise
viis vaba.
32.6.4. IV etapp: võistleja, saanud joatoru, jookseb tulekustutini – võtab selle ning
jookseb kustutuspannini, kustutab põlevvedeliku. Jätab kustuti kustutuspanni juurde (
keelatud on jätta tulekustutit kustutuspanni sisse ja kõrvalrajale ) ja jookseb finišisse.
Tulekustuti ülevaatuse ning paigaldamise teostab IV etapi võistleja.
32.6.5. Finiš: IV etapi võistleja ületab joatoruga finišijoone, kustutuspann ja selle ümbrus
on kustunud.
Märkus: Põlevvedeliku süttimine peale finišeerimist ei anna alust võistkonna
diskvalifitseerimiseks.
32.7. Noorte teatejooks
32.7.1. Igal konkreetsel etapil osalev vanusegrupp määratakse võistlusjuhendis.
32.7.2. Vastavalt vanusegruppidele paigutatakse rajale nõuetekohane inventar.
32.8. Enne võistluse esimest teatejooksu starti võib kustutuspannis põletada 0,25 liitrit
bensiini kustutuspanni soojendamiseks.
33. Võistlushargnemine mootorpumbaga, autopumbaga.
33.1. Võistlushargnemise variant autopumbaga töötatakse välja võistluste korraldajate
poolt vastavalt tuletõrje-päästeautode jaoks eraldi. Variant saadetakse välja koos
võistlusjuhendiga.
33.2. Võistlushargnemise variant peab kajastama järgmisi punkte:
33.2.1. vahemaa stardist tuletõrje-päästetehnikani ja võistluspaiga inventarini;
33.2.2. vahemaa tuletõrje-päästetehnikast õppetornini, teiste takistusteni või joatorude
positsioonideni;
33.2.3. kustutus-ja päästevarustuse arv ja liik;
33.2.4. ülesannete täitmise järjekord ning teised tingimused.
33.3. Ei ole lubatud anda vett tööliinidesse kui joaga võistleja asub redelil või ületab
mõnda teist takistust.
33.4. On lubatud enne esimest starti ning peale pumba väljavahetamist, katsetada pumpa
koos vee imemise ja- andmisega.
33.5. Võistlushargnemine mootorpumbaga:
33.5.1. Võistluse varustus (voolikud, mootorpump, hargmik, joatorud, imisõel, võtmed)
asetatakse platvormile. Varustus paigaldatakse platvormile nii, et see ei ületaks
platvormi gabariite, väljaarvatud imivoolukud, millised ei tohi puudutada jooksurada.
Liitmikud enne starti ei tohi olla omavahel kokkupuutes. Vahemaa liitmikute vahel
peab olema vähemalt 0,5 cm.
33.5.2. Mootorpumba bensiini kraan, veeväljalaske ventiil ja sulguriliitmiku otsad on
enne stardikäsklust lahtises asendis. Mootorpumba siduri ja vaakumkangi asendi valib
võistleja ise ja paneb vastavasse asendisse enne stardikäsklust. Süüte lülitab sisse
kohtunik vahetult enne stardikäsklust.
33.5.3. Stardijoon märgitakse 10 m kaugusel platvormi keskkohast märklaudade jooksu
suunas, vastusuunas ja küljepealt. Võistkonna koosseis: noortele 6 sportlast meestele
7 sportlast. Võistkonnale on lubatud startida ainult ühest suunas.
33.5.4. Peale stardikäsklust jooksevad võistlejad platvormi juurde, moodustavad põhiliini
ühendades voolikud omavahel, hargmikuga ja mootorpumbaga, moodustavad
tööliinid, ühendades voolikud omavahel, joatoruga ja hargmikuga. Joajuhid jooksevad
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“tulejooneni”. Samal ajal ühendatakse imivoolikud omavahel, mootorpumbaga ja
imisõelaga. Teostatakse mootorpumba käivitus ja vee imemine ning vee andmine
põhi- ja tööliinidesse.
33.5.5. Ülesanne loetakse täidetuks, kui joajuhid on täitnud märklaudade veeanumad ja
sellest on andnud signaali ujukimehhanism.
33.5.6. Võistkond diskvalifitseeritakse, kui
33.5.6.1. tehakse kaks valelähet;
33.5.6.2. harjutuse sooritamisel joatoruga võistleja puudutas tulejoont ja raja piirdejooni
või ületas neid;
33.5.6.3. imisõel ei ole ühendatud imivoolikuga enne veepaaki panemist või tuleb
imivooliku küljest harjutuse teostamise ajal ( harjutuse lõpetamisel peab imisõel olema
imivooliku otsas);
33.5.6.4. ületatakse ajalimiit (5 min), mis oli ette nähtud stardi ettevalmistamiseks.
Märkus: joajuhtidel lubatakse aidata märklaua tabamisel teise märklauda, kuid
ainult oma poolselt jooksurajalt. Selleks märgitakse kahe märklaua keskkohast 15m
pikkuselt jooksuraja suunas rajajoon. Märklauad paigaldatakse platvormi
keskjoone mööda.
34. Kahevõistlus
34.1. Kahevõistluse võistlusalad on järgmised:
34.1.1. 100 m takistusriba läbimine;
34.1.2. konksredeliga ronimine õppetorni 4., 3. või 2. korrusele, vastavalt vanusegrupile.
34.2. Arvestust peetakse kahe ala paremate võistlusaegade summeerimisega.
34.3. Võistlus loetakse ühe alana, kui mõlemad võistlusalad viiakse läbi ühel päeval.
35. Nõuded võistlusinventarile
35.1. Plank - laius 2 m, kõrgus 2 m (mehed ja A- grupp) ning kõrgus 1,7 m (“B” grupp).
Plangu paksus 40 mm, valmistatud tihedalt üksteise vastu asetatud laudadest.
35.2. Poom - poom pealt tasane, 18 cm lai. Poomi pikkus 8 m, kõrgus maapinnast 1,2 m
(mehed ja A-grupp) ning 0,8 m (B- ja C-gruppidele). Poom on kinnitatud
horisontaalselt kolme tugiposti külge. Poomi mõlema otsa külge on kinnitatud 2 m
pikkused ja 25 cm laiused tõusu- ja laskumislauad. Laudade pealispinnale
paigaldatakse iga 35 cm järel (mõõtes pulkade keskkohast) 5 cm laiused ja 3 cm
kõrgused põikliistud. Põikliistude paigaldamist alustataks poomi ülemisest servast 35
cm kaugusele esimene jne allapoole. B- ja C-gruppide kaldtõusud on 1,5 m pikad.
35.3. Õppetorn - torni esikülg kaetakse reeglina puitmaterjaliga ja on neljakorruseline
ning seal on ette nähtud kaks või rohkem framuugita aknaava igal korrusel (esimene
korrus välja arvatud), avade mõõtmed 1,1 x 1,87 m; kaugus aknast kuni torni
välisservani vähemalt 65 cm; akendevahelise seinaosa laius vähemalt 60 cm; aknalaua
laius 37 – 39 cm; aknalaua kõrgus põrandast 80 cm ( + 5 cm ); teise korruse aknalaua
kõrgus maapinnast 4,25 m; 2., 3. ja 4. korruse aknalaudade vahekaugus 3,3 m. 2., 3. ja
4. korruse aknalauad ulatuvad torni fassaadist 3 cm väljapoole ja 2. korruse aknaava
esiservale kinnitatakse tuletõrjevoolikust lõigatud riba; õppetorni kasutataval küljel ei
tohi olla avasid ( peale aknaavade ) ega väljaulatuvaid osi. Teise korruse akna alla
konksredeli kolmanda pulga tasapinnast 2-3 cm allapoole lüüakse torni fassaadküljele
latt 6 x 6 cm. Teise korruse akende alune sein lubatakse kuni maapinnani üle lüüa
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kummiga, plastikuga või materjaliga, mis väldib võistleja vigastamist pindudega; torni
igal korrusel peab olema vähemalt 1,5 m laiune ( fassaadist arvestades ) platvorm. Igal
platvormil peab olema ühendus statsionaarse trepiga. Trepp ehitatakse torni sisse või
ühele mittekasutatavale küljele; õppetorn reeglina peab olema varustatud
julgestusseadmetega; Torni kasutatava külje ette maasse tuleb ehitada kaitsepadi, mille
paksus on vähemalt 1 m ja laius (ulatus fassaadiküljelt ) 4 m. Kaitsepadi peab ulatuma
kummaltki poolt vähemalt 1 m väljapoole torni gabariite. Kaitsepadi valmistatakse
liiva- ja saepurutäidisest vahekorras 1:1, mis puistatakse 50 cm paksuse kihina
vetruvale alusele. Aluskihi paksus on 50 cm. Vetruva aluse ja täidise vahel on
roguskist vahekiht. Kaitsepadja täidis peab olema küllaldaselt kobestatud, kuid asuma
jooksurajaga samal kõrgusel. Kaitsepadja süvendist vee ärajuhtimiseks tehakse
süvendi põhja drenaaž või rakendatakse muid abinõusid vee eemaldamiseks süvendist.
35.4. Majake - pikkus 5m., kõrgus maast katuseharjani 2,5m. Alus mitte laiem kui 2,5
m. 4 m pikkune katus on kahepoolse kaldega, kummagi katusekülje laius 1,5m ja
katusekülgede kalle 300. Katuse mõlemale küljele räästa servast 20 cm kaugusele kogu
pikkuses kinnitatakse 10 cm laiune ja 6 cm kõrgune latt. Majakese otsa ehitatakse (
kogu maja laiuses ) 1m pikkune ja 2,5 m. laiune horisontaalne rõdu. Rõdu kõrgus
maast on 1,75m. Katuse esiservast ( stardi poolt ) peab olema harjast 30 cm mõlemale
poole 5-7 cm sügavune sisselõige. Majakese otsasein tuleb vooderdada tihedalt
laudadega. Noortele paigaldatakse majakese juurde teine horisontaalrõdu pikkusega 1
m ja kõrgusega maast 0,9 m.
35.5. Kustutuspann – 1,5 x 1,0 m, serva kõrgusega 20 cm, käepidemed on otstes.
Panni valatakse enne starti:
1) vesi - 30 liitrit;
2) diiselkütus- 2 liitrit;
ja peale stardikäsklust, kui võistleja on majakese katusel:
1) bensiin - 0,25 liitrit.
35.6. Mootorpumba veepaak – veega täidetav vähemalt 1000-liitriline veemahuti, ääre
kõrgusega maapinnast 80 cm. Veepaagil peab olema soovitavalt veega täitmise
võimalus kuulkraaniga veepaagi allosas.
35.7. Platvorm – mootorpumba alus, platvorm suurusega 2 x 2 m. Platvormi paksus 40
mm. Kõrgus maapinnast 10 cm.
35.8. Tulekustuti - pulberkustuti kaaluga 5 + 1 kg.
35.9. Mootorpumbahargnemise märklaud – kilp suurusega 50x50 cm, mille keskel on
avaus läbimõõduga 50 mm, kilbi teisel küljel, avause taga, on anum suurusega 15
liitrit. Anuma põhjas on ava kraaniga vee väljalaskmiseks. Kilbi kõrgus maast 135 sm.
Peale seda, kui anumasse on augu kaudu sattunud 10 l vett, hakkab tööle
ujukimehhanism, mis annab signaali ülesande täitmisest.
36. Nõuded võistluspaikadele
36.1. 100 m takistusriba
36.1.1. Võistlusraja pikkus on 115 m, laius 2 – 2,5 m. Rajakatte materjal ei ole
määratletud.
36.1.2. Enne stardijoont peab olema 5 m ja peale finišit 10 m vaba ruumi.
36.1.3. Kõik distantsile kantavad jooned peavad olema 5 cm laiused.
36.1.4. Stardijoon jääb distantsi sisse, finišijoon jääb välja.
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36.1.5. Stardijoonest 3-5 m tahapoole paigaldatakse hästi nähtavad radade numbrid.
36.1.6. Finišijoone lähedusse kahele poole paigaldatakse kohad finišikohtunikele ja
ajamõõtjatele. Enne finišijoont 5 m kauguselt alates märgitakse reeglina iga meetri
peale finiširuudustik.
36.1.7. Starter ja vanemajamõõtja või finišikohtunik signaliseerivad teineteisele
valmisolekust värviliste lippudega.
36.1.8. Rajale paigaldatakse järgmine inventar ja varustus:
36.1.8.1. plank – kaugus stardist 23 m;
36.1.8.2. kaks keritud voolikut - kaugus stardist 28 m ;
36.1.8.3. poom – tõusulaua kaugus stardist 38 m, laskumislaua algusesse tõmmatakse risti
rajaga joon;
36.1.8.4. hargmik - kaugus stardist 75 m.
36.2. Väljak konksredeliga ronimiseks
36.2.1. Võistlusväljak peab olema vähemalt 50 m pikk ja kahe reaga õppetorni puhul
mitte alla 6 m lai. Pinnas peab olema tasane.
36.2.2. Õppetorni seinast 32,25 m kaugusele märgitakse stardijoon.
36.3. Väljak 4 x 100 m teatejooksuks
36.3.1. Teatejooksuringi pikkuseks on 400 m, laiusega mitte vähem kui 2,4 m.
36.3.2. Jooksurajad eraldatakse üksteisest 5 cm laiuse valge joonega, mis märgitakse iga
raja välisküljele. Jooksu suunas parempoolse joone laius arvestatakse raja laiuse sisse.
36.3.3. Radade pikkust mõõdetakse mööda tinglikku mõõtejoont, mis esimese raja puhul
asub 30 sm kaugusel siseservast, teiste radade puhul 20 cm kaugusel seesmisest (
vasakpoolsest ) valgest joonest.
36.3.4. Jooksurajale tõmmatakse siseservaga täisnurga all kogu raja laiuses jooned, stardi
ja finiši tähistamiseks. Etapi start ja finiš märgitakse igale rajale eraldi nii nagu 100 m
takistusribal.
36.3.5. Igal etapil tähistatakse 20 m pikkune ala teatevahetuseks. See piiratakse kahe
põikjoonega, millised märgitakse igal rajal eraldi, 10 m kaugusele eespool ja tagapool
etapi algust.
36.3.6. Teise, kolmanda ja neljanda etapi vahetusalade algusest 10 m ettepoole tehakse
risti rajaga piirjoon – hoojooksu alustamise koht etapil. Põikjoonte laius (5 sm) ei
kuulu etapi vahetusala sisse.
36.3.7. Igale rajale paigutatakse järgmine inventar ja varustus:
36.3.7.1. I etapp – stardijoonest 30 m kaugusele majakese esisein;
36.3.7.2. II etapp – 50 m kaugusel etapi stardist plank;
36.3.7.3. III etapp – 15 m kaugusel etapi stardist kaks kokkurullitud 60 mm voolikut.
Voolikud paigaldatakse nii nagu 100 m takistusribal. 25 m kaugusel etapi stardist asub
poomi tõusulaua algus. Poomi laskumislaua lõpus märgitakse risti üle raja valge
piirjoon. Etapi stardist 55 m kaugusele paigutatakse hargmik ning 80 m kaugusele
märgitakse põiki üle raja valge piirjoon (vooliku lahtiühendamise koht);
36.3.7.4. IV etapp – 20 m kaugusel etapi algusest on tulekustuti ning 50 m kaugusel asub
kustutuspann. Igal võistlusel tuleb 1,5 m kaugusel panni servast arvestades radade
paigutust, tuule suunda jms paigutada reservtulekustuti.
36.3.8. Pärast igat jooksu tuleb pann vedeliku jääkidest tühjendada ning seejärel uuesti
täita ettenähtud seguga.
36.4.
Väljak võistlushargnemiseks mootorpumbaga
36.4.1. Vähemalt 110 m pikkune ja 10 m laiune tasane väljak.
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36.4.2. platvormile suurusega 2x2 m asetatakse mootorpump koos varustusega:
kolm(meestele)või kaks(noortele) ∅ 63 või 66 või 77 mm ja neli(noortele – kaks) ∅
38 või 42 või 51mm survevoolikut pikkusega 20±0,5 m, hargmik, imivoolikud.
36.4.3. 4 m kaugusel (noortel 1,5 m) paremat kätt platvormi servast, märklaudade poolt
vaadates asetatakse veepaak.
36.4.4. 85 m kaugusel (noortel 45 m) platvormi keskkohast asub “tulejoon” ja
tulejoonest 5 m kaugusel märklauad. Märklaudade avade vahekaugus 5,5 m.
37. Nõuded varustusele
37.1. Nõuded konksredelile:
37.1.1. redeli pikkus
- 410 cm;
37.1.2. konksu väljaulatuva osa pikkus peelest vähemalt
- 40cm;
37.1.3. pulkade arv
- 13 tükki;
37.1.4. redeli kaal vähemalt
- 8,5 kg.
37.2. Keppredel (jätkuredel) puidust või metallist, kaal vähemalt - 8,5 kg.
37.3. Tuletõrjevoolikud 100 m: linased või sünteetilised, laius mitte alla 60 mm, ühe
vooliku pikkus 20 + 1 m, kahe vooliku kogukaal mitte alla 5 kg. Lubatud kasutada
metallist või plastmassist voolikuliitmikud “ROT”. On lubatud kasutada voolikute
paigaldamiseks alustugesid, mis peavad olema kindlalt kinnitatud voolikute külge.
37.4. Tuletõrje joatoru 100 m: pikkus mitte alla 25 cm, kaal mitte alla 0,4 kg, lintrihma
pikkus mitte pikem kui 0,5 m.
37.5. Kiiver peab olema lõua alt kinnitatav.
37.6. Tuletõrje spordivöö metallpandlaga, minimaalne laius - vähemalt 50 mm.
37.7. Tuletõrje hargmik peab olema vähemalt ühe keskmise ventiiliga, kuni nelja
alustoega (tugede läbimõõt mitte üle 4 cm), kõikide ühendusotstega. Hargmiku
alumise hamba kõrgus maapinnast mitte rohkem kui 6 sm. Hargmik peab olema
jooksurajaga paralleelne ja täisnurga all. Lubatud on kasutada igal võistlejal oma
hargmikku, kui see vastab käesoleva eeskirja nõuetele. Hargmiku paigaldamise eest
jooksurajale vastutab võistleja. Keelatud on muuta hargmiku konstruktsiooni.
Hargmiku alla ei tohi kinnitada platvormi.
37.8. 4x100m tuletõrjeteatejooksu neljandal etapil kasutatava pulberkustuti kaal 5+1 kg.
37.9. Võistlustel kasutatav varustus peab olema katsetatud ning vastama ohutustehnika
nõuetele.

EESTI TULETÕRJESPORDI LIIT
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