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 EEsmärk
Annab korrektselt IV ja V järgu rivikäsklusi „Vabalt!“, „Valvel!“, 
„Kohendu!“ ja „Joondu!“, „Paremale (vasakule) – vaat!“, „Otse 
– vaat!“, „Parem (vasak) – pool!“, „Ümber – pöörd!“, „Kaks 
(kolm) sammu vasakule (paremale) – marss!“.

 LäbiviiminE JA kontroLL
Juhendaja jagab rühma väiksemateks gruppideks (salgad) 
ja värskendab noorte teadmisi rivikäskluste andmisest. 
Noored saavad vaheldumisi olla salgapealikud ja anda gru-
pile käsklusi. 

Käsklus on ettenähtud viisil sõnastatud ja öel-
dud käsk. Käsklus antakse valvelseisangul. 
Vahetuks täitmiseks antav käsklus koosneb 
harilikult eelkäsklusest ja täitekäsklusest.

Eelkäsklusega määratakse toiming, mida on vaja täita. 
Vajadusel sisaldab eelkäsklus selle noormehe nime või all-
üksuse nimetust, kellelt toimingu täitmist nõutakse. 

Eelkäskluses hääldatakse sõnu venitatult, selgesti ja valjult.

Täitekäsklusega määratakse selle täitmise algushetk. 
Täitekäsklust hääldatakse pärast lühikest, hästi märgatavat 
pausi kõlavalt, järsult ja energiliselt. 

Käsklused täidetakse täpselt, erksate ja järskude 
liigutustega.

Algul pealik seletab noortele, kuidas viirus joonduda – neil 
tuleb üksteise kõrvale asuda nii, et kõikide õlad on ühel 
sirgjoonel. 

Käskluse „Rühm/salk – JOONDU!“ peale seavad noored 
ennast ühele sirgjoonele saapaninade ja õlavöötmete järgi 
ning, suunates peopesad taha, liigutavad sirutatud käsi 
ette-taha nii, et ei puuduta kõrvalolevat kaaslast. Sellele 
järgneb käsklus „Valvel!“, mille peale noored pööravad 
pihud reite suunas ja võtavad valvelseisangu. Käskluse 
„Vabalt!“ järel jooksevad või kõnnivad noored rivist välja.

„Kohendu!“ käsklusele eelneb käsklus „Vabalt!“. Pärast käsk-
lust „Kohendu!“ tohib kohalt lahkumata kohendada riideid 
ja rakmeid ning pöörduda oma vahetu pealiku poole. 
Kohendumise lõpetamiseks antakse käsklus „Kohendumine 
lõpetada!“.

Tervitamiseks rivis paigal antakse käsklus „Rühm/salk – 
VALVEL!“. Pärast käsklust võtta valvelseisang ja käskluse 
„Paremale (vasakule, keskele) – VAAT!“ järel pöörata pea 
järsult kästud suunda, tõsta kergelt lõuga ja vaadata tervita-
tavale silma. Tervitatava liikumisel saata teda vaate ja pea-
pöördega. Pealikud tõstavad parema käe tervitusasendisse. 
Tervitamise lõpetamiseks rivis paigal antakse käsklus „Otse 
– VAAT!“ Selle käskluse järel pöörata pea järsu liigutusega 
otse ja jääda valvelseisangusse. Pealikud lasevad parema 
käe alla.

Käsklust „Parem (vasak) – POOL!“ täidetakse järgmiselt. 
Paigal pöörata pärast täitekäsklust parema (vasaku) jala 

kannal ja vasaku (parema) jala päkal 90° paremale (vasa-
kule), pärast pööret tuua taga olev jalg järsult lühimat teed 
mööda ees oleva jala kõrvale; pärast pööret jääda valvel-
seisangusse. Kogu pööre tehakse kahe võttega; pöörde ajal 
jäävad käed liikumatuks.

Taktsammul liikumisel antakse täitekäsklus selle jala maha-
panekul, kuhu poole pööre tehakse. Koos järgmise sammu 
astumisega pöörata vasaku (parema) jala päkal 90° pare-
male (vasakule), üheaegselt pöördega sirutada välja parem 
(vasak) jalg sammuks uues suunas ja jätkata liikumist. 
Pöörde tegemisel jalad põlvist ei kõverdu, käte liikumine 
jätkub endiselt.

Liikumisel vabasammul ja jooksuga tehakse pööre vabalt.

Valvelsammul liikumisel ja paigalsammul pöördeid ei tehta.

Käsklust „Ümber – PÖÖRD!“ täidetakse järgmiselt. Paigal 
pöörata vasaku jala kannal ja parema jala päkal 180° ümber 
vasaku õla, pärast pööret tuua parem jalg lühimat teed 
mööda järsult vasaku jala kõrvale; jääda valvelseisangusse. 
Pöörde ajal jäävad käed liikumatuks.

Taktsammul liikumisel antakse täitekäsklus parema jala 
mahapanekul. Vasaku jalaga teha veel täissamm edasi, 
parem jalg asetada poole sammu kaugusele vasaku jala 
ette maha, pöörata järsult mõlema jala päkkadel 180° 
ümber vasaku õla, viia keha raskus paremale jalale ja jätkata 
vasaku jalaga täissammul liikumist uues suunas. Käed liigu-
vad pöördel endiselt.

Liikumisel vabasammul ja jooksuga tehakse pööre vabalt.

Katsenõue loetakse sooritatuks, kui noor on 
osalenud praktilises harjutuses ja andnud käsklusi 
oma eakaaslastele.

 soovitusEd
 ► Vajadusel korraldada paraadi eelproov või harjutada rivi 

maakaitsepäeva jaoks. 

 ► Juhendaja abimaterjalid on samad, mis eelmise 
katsenõude juures.

 ► Salvestada rühma riviharjutus ja vaadata seda koos.

III järk, 13–14aastastele noorkotkastele.


