
2022 EMV tegevused

9.-11.a. 12.-14.a. 15.-18.a.
Lõkke süütamine tikkudega. Hinnatakse 
aega. Kõik vahendid on kohtunike poolt.

Lõkke süütamine tulepulgaga ning selleks 
vajalike vahendite valimine. Hinnatakse  
aega. Vahendid tagab korraldaja.

Priimuse kasutamine (priimuse süütamine ja
nööri läbi põletamine). Hinnatakse aega. 
Kohtunike poolt antakse gaasipriimus, kud.

Telgi püstitamine. Enne peavad aja väliselt 
enda jaoks ise telgi kokku panema.  
Hinnatakse aega.

Telgi püs tamine. Enne peavad aja väliselt 
enda jaoks ise telgi kokku panema.  
Hinnatakse aega.

Varjualuse püs tamine. Kogu rühm peab 
sinna alla ära mahtuma ja tuleb arvestada 
tuule suunda. Hinnatakse ülesandes antud 

ngimuste täitmist ja aega. Kohtunike poolt 
antakse tuule suund ja vahendid.

„Soo“ ületamine, abivahendiks on 
matkakepid. (kunstlik trass, jalgealune võib 
kohati kõikuda). Hinnatakse aega ja soorituse 
puhtust.

„Soo“ ületamine abivahenditega (kunstlik 
trass, abivahendiks on lauad).

„Soise“ maas ku läbimine räätsadega 
(kunstlik trass). Hinnatakse korrektsust ja 
aega. Kohtunike poolt antakse räätsad.

Liikumine rusunõlval matkakeppidega. 
Hinnatakse ohutuse järgimist ja korrektsust  
(serpen inis liikumine, üksteise selja taga 
liikumist jne). Kohtunike poolt on 
matkakepid.

Liikumine rusunõlval matkakeppidega. 
Hinnatakse ohutuse järgimist ja korrektsust  
(serpen inis liikumine, inimeste vahelised 
vahemaad, kivide veeremist jne). Kohtunike 
poolt on matkakepid.

Liikumine rusunõlval matkakeppidega. 
Hinnatakse ohutuse järgimist ja korrektsust  
(serpen inis liikumine, inimeste vahelised 
vahemaad, kivide veeremist jne). Kohtunike 
poolt on matkakepid.

Tugiköitel liikumine (tõus haaratsitega, 
laskumine kaheksaga). Hinnatakse aega. 
Kohtunike poolt on köied.

Tugiköitel liikumine (tõus haaravaga, 
laskumine UIAA sõlmega). Julgestuse 
korraldab meeskond. Võistluselemendi 
alustamisel, vahepeal ja lõpus peab kogu 
võistkond olema enesejulgestuses. 
Hinnatakse aega, julgestuse õigsust, sõlmede
korrektsust. Kohtunike poolt on  tugi ja 



julgestusköis.

Purde ületamine. Hinnatakse aega ja 
soorituse puhtust.

Purde ületamine kohtuniku julgestuses. 
Hinnatakse aega.

Purde ületamine, võistkonna julgestus. 
Võistluselemendi alustamisel ja lõpetamisel 
peab kogu võistkond olema 
enesejulgestuses. Aeg läheb kinni, kui 
julgestusköis on puhitud. Hinnatakse aega, 
julgestuse õigsust, sõlmede korrektsust.

Ümberhaakimine. Kasutatakse ainult 
karabiine, vöösid pole vaja. Hinnatakse aega 
ja soorituse korrektsust.

Takistuse ületamine paralleelköitel 
(ümberhaakimisega). Hinnatakse aega ja 
korrektsust (nt. muhvid on kinni keeratud ja 
ühel köiel on üks inimene).

Takistuse ületamine paralleelköitel. 
Hinnatakse aega ja korrektsust (nt. muhvid 
on kinni keeratud ja ühel köiel on üks 
inimene).

Matkasõlmede äratundmine, info 
edastamine ja sõlmede tegemine (seasõrg, 
lihtne libisev sõlm, ülekäesõlm, juhisõlm, 
stopper). Lapsed peavad vaadates sõlme ära 
tundma ning seda reprodutseerima,

Sõlmede äratundmine, info edastamine ja 
sõlmede tegemine (seasõrg, rehvisõlm, lihtne
libisev sõlm, meremehesõlm koos 
stopperiga, austria juhisõlm aasaga, haarav 
e. prussik aasaga, stopper). Lapsed peavad 
vaadates sõlme ära tundma ning seda 
reprodutseerima. Hinnatakse aega ja 
sõlmede korrektsust.

Sõlmed (austria juhisõlm ühe otsaga, paali- 
ehk surmasõlm, Bachmani sõlm, 
vahemehesõlm, haarav, topelt kalamees, 
topelt kaheksa, UIAA, köie puh mine). 
Hinnatakse aega ja sõlmede korrektsust. 
(Sõlmed peavad olema korrastatud).

Esmane esmaabi, pindmise verejooksu 
peatamine.

Esmane esmaabi nihestuse ja nikastuse 
puhul. Hinnatakse aega ja õiget meetodit.

Esmane esmaabi – verejooksu peatamine 
(rõhkside).

Orienteerumine, 3 kontrollpunk  kindlas 
järjekorras. Hinnatakse aega.

Orienteerumine, 3 kontrollpunk  vabalt 
valitud järjekorras. Hinnatakse aega.

Orienteerumine, asimuudi määramine.


