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“1918: Surm rööbastel” põhineb Eesti 
Vabadussõjas (1918-1920) toimunud 
lahingutel. Mäng on mõeldud kahele 
mängijale, kellest üks kontrollib Eesti ja 
teine Vene NFSV vägesid. 

Mängukarp sisaldab:
4 kahepoolset mängulauda
50 tegevuskaarti
1 initsiatiiviskaala
13 kahuritule tähist
8 tegevustähist
9 sabotaažitähist 
5 eesmärgitähist
1 initsiatiivitähis
1 papist rongimudel
1 kleebiste leht
50 puidust üksust (25 sinist ja 25 punast)
10 täringut
2 reegliraamatut (eesti ja inglise keeles)

Kummalgi mängijal on hulk üksuseid (Eesti 
vägedel sinised ja Vene NFSV vägedel 
punased). Enne kõige esimest mängu 
kleepige kleebiste lehelt kummagi poole 
üksuste tunnused vastavat värvi puidust 
üksustele.

Saadaolevate tegevuste hulk 

Eesmärkide info (teatud 
stsenaariumide jaoks)

Mängulaud koosneb mitmetest aladest.

Ala asukohapunkt 
(nende hulk näitab 
ala mahutavust)

Ala piirid

Eesmärgitähis

Stsenaariumides 
vastavat 
värvi üksuste 
alustuskohad

ÜLEVAADE

KOMPONENDID

Kahuritule tähis

Eesmärgitähis

Initsiatiivitähis

Tegevustähis

Sabotaažitähis

1. Üksuste info

2. Info tegevuskaardil

3. Info mängulaual

Üksuse tugevus - Täringute hulk rünnakus 
ja kaitses ning võimalikud eriomadused (A, 
M, D). 
Kahuril võivad need numbrid erineda.
Üksuse tüüp - Kahur või jalavägi.

2/2

2/1

4D

4D
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- ?

Üksuse tugevus

Sõjalist tugevust 
mitteomav / 
kujuteldav üksus

Üksuse tüüp

Üksuse hetketugevust näitab tema 
ülemises ääres olev väärtus. Lahingu 
tulemusena võib üksus nõrgemaks 
muutuda - iga lahingus kaotatud 
taseme kohta pööratakse üksust 90 
kraadi vastupäeva. 

Punasega märgitud väärtus on 
üksuse kriitiline olek - selles olekus 
viibides järgmise tasemekaotuse 
asemel üksus jookseb laiali 
(eemaldatakse laualt).
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Hoone 

Mets Lagendik / lage ala

Mängus eristatakse kolme maastiku liiki.

Mängijate eesmärgiks on täita esimesena 
ära vastava stsenaariumi võidutingimus.

Leppige kokku mängitavas stsenaariumis 
ja võtke sellele vastav mängulaud. 
Valige pool, keda mängida. Võtke 
vastava poole stsenaariumis ettenähtud 
üksused ja paigaldage need mängulauale 
ettevalmistusaladesse vastavalt 
stsenaariumi juhistele. Paigaldage 
initsiatiivitähis määratud alale. Mängu 
alustab initsiatiivi omav mängija. 

Mängija käigu alguses eemaldatakse 
mängulaualt kõigist kahuritule all olevatest 
aladest üks kahuritule tähis (kui neid 
on) ning siis tõmbab tema vastane 
tegevuskaartide pakist pealmise kaardi ja 
hoiab seda ainult endale nähtavana - nii 
teab ainult tema, kui mitu tegevust mängija 
teha saab. Iga mängija tegevuse järel 
liigutatakse initsiatiivitähist ühe sammu 
võrra vastase poole ja pööratakse üks 
tegevustähis ümber. 

Peale seda, kui mängija on oma tegevused 
ära kulutanud, teatab vastane talle sellest. 
Kui initsiatiivitähis on endiselt mängija 
poolel, tõmbab vastane talle uue kaardi (ja 
kahuritule tähiseid ei eemaldata); vastasel 
juhul läheb aga käigukord üle vastasele.

Kui mängija ühel alal asuva(te)l üksus(t)
el on nägemisulatus (vt. Nägemisulatus) 
vaenlase üksuseni, võib ta seda oma 
üksus(t)ega tulistada (vt. Lahing). 
Kahuriga tulistamisel kehtivad erireeglid 
(vt. Kahurilahing). Kui vaenlase üksust 
tulistab rohkem kui üks üksus, on tegemist 
grupirünnakuga ning kõiki teisi peale 
tulistava üksuse loetakse toetavateks 
üksusteks. 

Üksus tohib ühe käigu ajal ainult ühe 
korra tulistada või osaleda grupirünnakus, 
erandiks on kuulipildurid (M-tähisega 
jalaväeüksus) ja kahur.

Peale vastase liikumistegevust on mängijal 
võimalik aktiveerida oma üksus(ed), et 
avada reaktsioonituli vastase aktiivse 
üksuse pihta (vt. Lahing). Reaktsioonituld 
tegevad üksused peavad omama 
nägemisulatust  (vt. Nägemisulatus) 
tulistatava üksuseni. Reaktsioonituld tehes 
liigub initsiatiivitähis ühe sammu vastase 
poolele. Kahuriga reaktsioonituld teha ei 
saa. Iga vastase liikumistegevuse kohta 
on võimalik teha ainult üks reaktsioonitule 
tegevus. Reaktsioonituld ei saa teha 
käsivõitluse alasse sisenemisel.

Kui mängija liigub oma üksus(t)ega vaenlase 
üksus(t)ega samasse alasse, toimub tema 
käigu lõpus käsivõitlus (vt. Käsivõitlus). 
Vaenlasega alast läbi liikumine pole lubatud.

Kahuriga ei või mängija sama käigu jooksul 
liikuda ja tulistada.

Teatud olukorras võib mängija soovida mitte 
midagi teha - sellisel juhul ta lihtsalt loobub 
oma tegevusest.

Enda käigukorra ajal saab mängija 
tegevuseks valida ühe kolmest: liikumine, 
tulistamine või passimine. Vastase 
käigukorra ajal saab mängija teha 
reaktsioonitule tegevust. 

Liikumiseks aktiveerib mängija soovitud 
hulga üksuseid ühel alal ning võib seejärel 
kõik aktiveeritud üksused liigutada 
kõrvalolevasse alasse. Kui selle ala puhul 
on tegemist lagendikuga, võivad kõik 
aktiveeritud üksused veel ühe sammu 
astuda, tingimusel, et ka järgmine ala on 
lagendik. Ükski üksus ei saa ühe tegevusega 
liikuda rohkem kui kaks ala.

Ühes alas samaaegselt viibivate üksuste 
hulk pole piiratud. Kui aga alas viibivate 
üksuste hulk ületab asukohapunktide 
hulka, on selles alas lahingu vastuvõtmine 
riskantsem (vt. Lahing).

MÄNGU EESMÄRK

MÄNGU ETTEVALMISTUS

MÄNGU KÄIK

6.1. Liikumine

6.2. Tulistamine

6.3. Reaktsioonituli

6.4. Passimine

4. Maastik

5. Initsiatiiviskaala

6. Tegevused
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9.1.2. Kaitse mõjutegurid

Üksuse tugevus: 1-4 täringut

Maastik: viibides metsas või hoones, +1 
täring

Ülerahvastus: (kui alas on üksuseid 
rohkem kui asukohapunkte) -1 täring iga 
limiiti ületava üksuse eest

Viibides kahuritule all:  -1 täring

Ründaja veeretab oma täringuid esimesena 
ning võib vastavate tingimuste täitmise 
korral seejärel oma veeretustulemust 
muuta (mitme tingimuse täitmisel saab ta 
järjekorda ise valida):

- Kui ründavaks üksuseks on kuulipildurid 
(M-tähisega), võib mängija muuta ühe oma 
täringu tulemust 1 taseme võrra suuremaks 
(max 6).

- Kui ründavaks üksuseks on eriüksus 
(A-tähisega), võib mängija muuta ühe oma 
täringu tulemust 1 taseme võrra suuremaks 
(max 6).

- Kui tegemist on grupirünnakuga, siis 
iga toetava üksuse eest võib mängija 
oma madalaimat täringutulemust muuta 1 
taseme võrra suuremaks (max 6).

Kaitsja veeretab oma täringuid teisena ning 
võib vastavate tingimuste täitmise korral 
seejärel oma veeretustulemust muuta:

- Kui kaitsvaks üksuseks on kuulipildurid 
(M-tähisega), võib mängija muuta ühe oma 
täringu tulemust 1 taseme võrra suuremaks 
(max 6). 

- Kui kaitsvaks üksuseks on eriüksus 
(D-tähisega), võib mängija muuta ühe oma 
täringu tulemust 1 taseme võrra suuremaks 
(max 6).

Seejärel eemaldatakse mõlema poole 
täringutest tulemused “1”, mõlema 
poole tulemused reastatakse kasvavas 
järjekorras ning asutakse võrdlema 
täringupaare. Kui ründaja kõrgeim tulemus 
on suurem kui kaitsja kõrgeim tulemus, 
saab ründaja kirja ühe tabamuse; viigi 
korral ei saa kumbki pool tabamust; 
muudel juhtudel saab tabamuse kirja 
kaitsja. Seejärel võrreldud täringupaarid 
eemaldatakse ning võrreldakse järgmist 
paari - seda jätkatakse kuni kõik paarid 
on võrreldud. Kui täringuid pole võrdses 
koguses, arvestatakse puuduva täringu eest 
veeretustulemust “0”.

Kui lahingu tulemusena saab ründaja kirja 
kaitsjast rohkem tabamusi, peab kaitsja 
oma üksust ühe taseme võrra nõrgemaks 
muutma. Kui lahingu tulemusena on kõik 
ründaja poolt veeretatud tulemused 
tabamused (puuduvad nii viigid kui 
tulemused “1”), peab kaitsja oma üksust 
kahe taseme võrra nõrgemaks muutma. 
Viigi või kaitsja võidu korral üksused oma 
tasemeid ei kaota.

Võib juhtuda, et nõrgemaks muutumise 
käigus kaotavad üksused oma eriomadusi 
(M/A/D). Kui üksus kaotab oma viimase 
(punasega märgitud) taseme siis ta 
eemaldatakse mängulaualt.

Vastase üksus on nägemisulatuses, kui 
vähemalt ühte tema ala asukohapunkti on 
võimalik tõmmata mõtteline joon mängija 
üksuse ühest asukohapunktist nii, et see 
joon ei läbi nägemist takistavate objektidega 
(mets, hooned) alasid. Teised üksused 
(nii enda kui vaenlase) nägemisulatust 
ei takista. Ala takistab nägemisulatust, 
kui enamus sellest on kaetud nägemist 
takistavate objektidega.

Käsivõitlus toimub juhul, kui ala sisaldab 
mõlema mängija üksuseid. See lahendatakse 
alles mängija käigu lõpus ja see toimub 
sarnaselt tavalahingule kuid järgnevate 
eranditega:

- Täringuid arvestatakse mõlemale poolele 
vastavalt osalevate üksuste tasemete 
hulgale (mitte tugevusele!)

- Tühjad üksused eemaldatakse enne 
võitluse algust

- Eriomadused (M/A/D) tulemuste 
muutmist ei võimalda

- Täringupaaride võrdlemisel saab viigi 
puhul tabamuse kirja kaitsja

9.2. Käsivõitlus:

Näide: Jalaväeüksus tugevusega 
4 tulistab kahuritule all viibides 
kolme ala kaugusel asuvat vaenlase 
üksust. Tema täringute hulk on seega 
4 (baastugevus) -1 (kahurituli) - 1 
(kaugus 3 ala) = 2

7. Nägemisulatus

8. Kaugus

9. Lahing

Kui mängija üksus tulistab vaenlase 
üksust, on tegemist tavalahinguga. Kui 
mängija üksus liigub vastase üksusega 
samasse alasse, järgneb sellele käsivõitlus. 
Kui tulistajaks on kahur, arvestatakse 
kahurilahingu reegleid.

Lahingu alguses valib ründaja rünnatavast 
alast ühe üksuse ning nii ründav kui 
kaitsev üksus avalikustatakse. Kui 
kaitsvaks üksuseks on tühi üksus siis see 
eemaldatakse mängust ning lahing lõpeb 
automaatselt. Grupirünnaku puhul toetavaid 
üksuseid ei avalikustata, tühjad üksused 
ja kahur ei saa grupirünnakus osaleda. 
Kumbki mängija võtab omale vastava hulga 
täringuid.

9.1.1. Rünnaku mõjutegurid

Juhtüksuse tugevus: 1-4 täringut

Kaugus: vastavalt valemile (2 miinus 
kaugus), s.t. +1 täring kõrvalalasse 
tulistades, -1 täring kauguse 3 korral jne

Viibides kahuritule all:  -1 täring

Tulistamise korral hinnatakse kaugust 
sihtmärgini vastavalt sinna alasse 
liikumiseks kuluvale minimaalsele 
liikumiste hulgale (arvestamata lagendiku 
boonusliikumist).

9.1. Tavalahing
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Kahuriga saab tulistada kogu 
nägemisulatuses. Tulistamiseks asetatakse 
vastavale alale kolm kahuritule tähist 
ning veeretatakse kahte täringut 
(soomusrongiga ala sihtides kolme 
täringut): veeretades 10 või rohkem 
kaotavad kõik selles alas viibivad üksused 
1 taseme. Kui kahuriga tulistatakse ala, kus 
juba on üks või rohkem kahuritule tähist, 
lisatakse tähiseid juurde nii palju, et neid 
oleks kolm tükki.

Kahuriga ei saa osaleda grupirünnakus ega 
teha reaktsioonituld. Kahuriga (kui ei ole 
soomusrongi osa) ei tohi ühtlasi sama käigu 
jooksul liikuda ja tulistada, samas tohib ta 
mitu korda tulistada.

Tulistades kahurist soomusrongiga ala 
peab ründaja enne täringute veeretamist 
teatama, millist soomusrongi osa (kahur 
või kuulipilduja) ta sihib. Saades tulemuseks 
10 või rohkem, kaotavad kõik selles alas 
viibivad tavaüksused ühe taseme, samuti 
kaotab sihitud soomusrongi osa ühe 
taseme.

Raudtee hävitamiseks peab üksus viibima 
raudteed sisaldaval alal ning sooritama 
rünnaku raudtee pihta. Täringute 
hulk on vastavalt üksuse tugevusele, 
tulemusi muuta (nt. eriomadustega) ei 
saa, kaitsetäringuid ei veeretata. Iga 
5+ tulemuse eest pannakse alasse üks 
sabotaažitähis, kolme tähise korral 
loetakse vastavas alas raudtee hävitatuks. 
Soomusrong ei saa sõita hävitatud 
raudteega alasse.

Eesmärgi kontrollimiseks peab jalaväe- või 
kahuriüksus liikuma vastavasse alasse - 

Järgmised reeglite täiendused on 
soovitatavad edasijõudnud mängijatele.

antud mängija säilitab selle ala üle kontrolli 
senikaua (ka peale alast lahkumist), kuni 
sinna pole liikunud vastasmängija üksus; 
taolise olukorra tekkides läheb eesmärgi 
kontroll üle vastasmängijale.

Eesmärki kontrollitakse sellest hetkest kui 
üksus sisenes alasse - seega kui mängija 
siseneb oma üksusega eesmärgialasse 
kuid seejärel tema üksus hävitatakse 
reaktsioonitule tagajärjel kontrollib ta 
sellegipoolest vastavat eesmärki.

Käsivõitluse järel kontrollib eesmärki 
see mängija, kelle üksus(ed) käsivõitluse 
järel alles jäid. Kui käsivõitluse tulemusel 
eemaldati laualt kõik selles osalenud 
üksused, säilitab kontrolli eesmärgi üle 
kaitsja.

- Igas alas tohib korraga maksimaalselt 
viibida ala suurusega võrdne hulk üksuseid. 
Kui ala limiit on ammendunud, ei või sealt ka 
ajutiselt läbi liikuda.

- Peale iga initsiatiivi muutumist 
kontrollitakse mängija käigu alguses enne 
kahuritule tähiste eemaldamist, kas iga 
tema üksus on vähemalt ühe sõbraliku 
(oma) üksusega ala kõrval. Kontrollimise 
järjekord on aktiivse mängija otsustada. 
Kui mängija üksuse kõrvalalas pole ühtegi 
sõbralikku üksust, peab ta oma esimes(t)
e tegevus(t)ena liigutama kõiki taolisi 
üksuseid 3 ala võrra tagasi maksimaalselt 
oma tagala (ettevalmistusala) suunas - iga 
järgnev ala kuhu liigutakse, peab olema 
eelmisest ettevalmistusalale lähemal. 
Taoline taganev üksus võib liikuda tagasi ka 
vähem kui kolm ala, jäädes seisma sõbraliku 
üksuse kõrvalalal.

- Taganemise käigus ei tohi üksus alustada 
käsivõitlust..

- Kui üksus ei saa taganeda (näiteks 
olles ümber piiratud) või kui ta ei jõua 
3 ala tagasi liikudes sõbraliku üksuse 
või ettevalmistusalani (või kui lõpevad 
liikumiseks vajalikud tegevused), 
eemaldatakse too üksus mängust.

- Taganevale üksusele ei saa rakendada 
reaktsioonituld.

Autorid: Aigar Alaveer, Martti Lauri
Visuaalne kujundus: Kaisa Holsting
Projektijuhtimine: Inga Alaveer
Täiendav arendus:  Toomas Sula, Martin 
Kirsipuu
Ajalooline taustauuring:  Tanel Lään
Reeglite kujundus: Inga Alaveer
Testijad: Toomas Sula, Martin Kirsipuu, 
Kristjan Lennuk, Neeme Loorits, Urmas 
Kask, Ove Hillep, Martti Remmelgas ja paljud 
teised testijad-sõjamängurid erinevatel 
messidel ja üritustel. 

© 2018 2D6 OÜ

Tavalise jalaväeüksuse tule osas on 
soomusrong immuunne. Soomusrongi 
ründamiseks peab vastase jalaväeüksus 
liikuma soomusrongiga samale alale ning 
paigaldama lõhkeainepaketid (sooritama 
rünnaku).  Täringute hulk on vastavalt 
üksuse tugevusele, tulemusi muuta (nt. 
eriomadustega) ei saa, kaitsetäringuid 
ei veeretata. Iga “6” on tabamus - peale 
esimest tabamust on soomusrong 
liikumisvõimetu. Iga tabamuse eest peab 
soomusrongi omanik nõrgendama omal 
valikul ühte selle statsionaarset üksust 
(kuulipilduja / kahur) - peale nelja tabamust 
on seega soomusrong võitlemisvõimetu. 

Senikaua, kuni vähemalt üks vaenlase üksus 
(s.h. tühi) viibib soomusrongiga samas alas 
ei saa rong ei liikuda ega tulistada.

Soomusrong koosneb kahurist ja 
kuulipildujast. Need on statsionaarsed ja ei 
saa sealt lahkuda.

- Lahingu tulemusena peavad mõlemad 
osapooled oma osalenud üksuseid muutma 
nõrgemaks vastavalt vastase poolt tehtud 
tabamuste hulgale

- Kui lahingu tulemusena jäi mõlemal poolel 
üksuseid alles, algab kohe uus käsivõitluse 
lahing.

9.3. Kahurilahing

REEGLID EDASIJÕUDNUTELE

TÄNUSÕNAD

10. Raudtee lõhkumine

12. Soomusrong

11. Eesmärgi kontrollimine

2/2

2/1

4M

4M

-

-



6

STSENAARIUMID
LAHING I - Annemõisa (29.12.1918)

LAHING II - Mustjõe (05.01.1919)

Soomusrongilt pärit vabatahtlike 
õppursõdurite rühm plaanib 
äkkrünnakuga vallutada Annemõisa. 
Nad ei tea, et nende vastas 
paiknev 47. Viljandi kütipolk on 
hästikindlustatud positsioonidel.

Tartu kommunistliku polgu võitlejad üritavad Eesti vägesid 
piirkonnast välja lüüa. Eesti võitlejate suureks lootuseks on peagi 
saabuva soomusrongi nr. 1 tulejõud.

Ettevalmistus: 

Mängulauale paigutatakse määratud 
kohtadesse 3 eesmärgitähist. Eesti mängija 
tõmbab omale tegevuskaartide pakist 
kaardi, millel on kirjas tema salajane 
eesmärk (roheline number). Mõlemad 
pooled paigutavad oma põhivägede üksused 
mängulauale samaaegselt.

Initsiatiiv:  Eesti 1

Võidutingimus: 

Hävitada mängulaualt kõik vaenlase üksused 

või

Eesti: kontrollib oma eesmärgiga hoonet.

Ettevalmistus: 

Mängulauale paigutatakse määratud kohtadesse 5 eesmärgitähist. 
Kumbki pool tõmbab omale tegevuskaartide pakist kaardi, millel on kirjas 
tema salajased eesmärgid (sinised numbrid). Mõlemad pooled paigutavad 
oma põhivägede üksused mängulauale samaaegselt.

Initsiatiiv:  Eesti 2

Võidutingimus: 

Hävitada mängulaualt kõik vaenlase üksused või vallutada oma 
eesmärgid (peale nende võimalikku muutumist).

Lisareeglid: 

Muutunud eesmärgid: 

Esimesena oma eesmärgi täitnud mängija tõmbab omale koheselt uue 
eesmärgikaardi. Alates sellest hetkest on järgmisena oma eesmärke 
kontrolliv mängija ka mängu võitnud.

Eesti: Vene NFSV:

5 tk 2 tk 3 tk2 tk 1 tk

2

1

-

- ? ?
4M

4M

-

-

4

4

3

3
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LAHING III - Kiltsi (20.12.1918)

Soomusrongi meeskond on öösel 
puhkamas, jättes vaid paar tunnimeest 
valvesse. Paraku ei tea nad, et venelaste 
eriüksused plaanivad just sellel ööl 
rongi hävitada - või vähemalt selle edasi 
liikumist takistada.

Ettevalmistus: 

Eesti mängija paigutab esmalt oma üksused 
(aladesse, mis pole Vene NFSV algusalad) ning 
seejärel oma abiväed (majadesse (v.a. rongi 
statsionaarsed), näoga allapoole).  Seejärel 
paigutab Vene NFSV mängija oma üksused.

Initsiatiiv:  Vene NFSV 2

Võidutingimus: 

Hävitada mängulaualt kõik vaenlase üksused 

või

Vene NFSV: saades 3 tabamust raudtee või 
soomusrongi pihta.

Lisareeglid: 

Pime öö: 

Lagendik ei võimalda täiendavat liikumist, 
reaktsioonituld ei saa teha.

Abiväed: 

Peale iga (Vene NFSV üksuse poolt algatatud) 
tavalahingut või käsivõitlust ärkab üks Eesti 
üksus (valitud Vene NFSV mängija poolt)  ja 
seda saab järgmistel käikudel aktiveerida. 
Peale esimest rünnakut raudtee või rongi 
vastu ärkavad kõik Eesti üksused, lisaks 
asetab Vene NFSV mängija oma abiväed oma 
algusaladesse.

Abiväed: 

Peale seda, kui esimene mängija on oma 
eesmärgi täitnud, võib ta oma käigu 
lõpus platsile tuua oma abiväed. Abiväed 
sisenevad mängu alustanud üksuste aladelt 
ning mängija võib neist igaühte ühe korra 
liikumiseks aktiveerida. Vastasmängija võib 
seejärel oma käigu lõpus tuua platsile oma 
abiväed, kuid lisaliikumist ta neile ei saa.

Eesti:

Abiväed: Abiväed:

Vene NFSV:

2 tk

1 tk

1 tk 5 tk

1 tk

Soomusrong

1 tk 2 tk 6 tk

3 tk

2

1

-

-

2
1

-

-

4
4

3

3

4A

4A

3

3

4D

4D

3

-

4M

4M

-

-

4M

4M

-

-

2/2

2/1

Eesti:

Abiväed: Abiväed:

Vene NFSV:

2 tk

3 tk 4 tk

2 tk

1 tk

Soomusrong

2 tk 8 tk

2

1

-

-

2

1

-

-

4

4

3

3

4

4

3

3? ?

4D

4D

3

-

4 tk1 tk

4A

4A

3
3



8

Eesti: Vene NFSV:

5 tk

5 tk

3 tk

2 tk

1 tk
Soomusrong

3 tk

2 tk 2 tk

6 tk

2

1

-

-

2

1

-

-

4

4

3

3
?

4D

4D

3
-

LAHING IV - Tapa (22.12.1918)

LAHING V - Lehtse (08.01.1919)

Vene NFSV üksuste surve tõttu on Eesti väed sunnitud Tapa maha 
jätma. Vaenlase ilmudes selgub aga, et ühest staabihoonest on veel 
kõik vajalik evakueerimata.

Hommikuses tihedas udus püüab 
kumbki osapool hõivata omale 
olulisemaid positsioone - sest 
udu hajudes osutuvad just need 
kriitilisteks teguriteks, mis lahingu 
saatust ühele või teisele poole 
kallutaksid.

Ettevalmistus: 

Mängulauale paigutatakse määratud kohtadesse 3 eesmärgitähist. Eesti 
mängija paigutab esmalt oma üksused,  seejärel tõmbab kumbki mängija 
omale tegevuskaartide pakist kaardi, millel on kirjas tema salajane 
eesmärk (roheline number) ning seejärel paigutab oma üksused Vene 
NFSV mängija.

Initsiatiiv: Vene NFSV 2

Võidutingimus: 

Hävitada mängulaualt kõik vaenlase üksused

või: 

- Vene NFSV:  kontrollib oma eesmärgiga hoonet

- Eesti:  evakueerib 3 lahinguvõimetut üksust oma eesmärgiga hoonest

Lisareeglid: 

Evakueerimine: 

Evakueerimiseks peavad lahinguvõimetud üksused vastavast hoonest 
(läbi) liikuma ning jõudma soomusrongile.  Iga evakueeritava üksusega 
peab kaasa liikuma ka üks tavaüksus (nt. 3 üksuse evakueerimisel peavad 
nendega kaasa liikuma 3 tavaüksust).

Raskekuulipilduja: 

Soomusrongil paiknev kuulipilduja tulistab ilma negatiivse kauguse 
boonuseta.

Kumbki pool tõmbab omale tegevuskaartide 
pakist kaardi, millel on kirjas tema 
salajased eesmärgid (sinised numbrid). 
Mõlemad pooled paigutavad oma üksused 
mängulauale samaaegselt.  

Initsiatiiv: Vene NFSV 1

Võidutingimus: 

Kontrollida oma eesmärke peale udu 
hajumist või hävitada mängulaualt kõik 
vaenlase üksused.

Lisareeglid: 

Ettevalmistus: 

Mängulauale paigutatakse määratud 
kohtadesse 5 eesmärgitähist. 

Udu: 

Lagendik ei võimalda lisaliikumist, 
reaktsioonituld saab teha ainult 
kõrvalalasse,  nägemisulatus on kuni 2 ala 
ulatuses.

Udu hajumine: 

Iga mängija käigu alguses veeretatakse 
täringut ja liidetakse tulemusele 10. Kui 
mahavisatud kaartide pakis on vähemalt 
sama palju kaarte (või rohkem), udu hajub 
(udu piirangud kaotavad kehtivuse).

4M

4M

-

-

4M

4M

-

-

2/2

2/1
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Eesti:

Vene NFSV:

5 tk 5 tk

5 tk

3 tk

2 tk

1 tk

Soomusrong

3 tk

2 tk

2 tk6 tk

2

1

-

-

2

1

-

-

4

4

3

3
?

?

4D

4D

3

-

4M

4M

-

-

4M

4M

-

-

LAHING VI - Narva (19.12.1919)

Põhja-Eesti kontrollimiseks on Eesti 
ja ta liitlaste vägedel vaja taas enda 
kätte saada Narva. Seda kaitseb aga 
47. Viljandi kütipolk, kelle olukorda 
lihtsustaks samas ründajate liinide 
lõhestamine.

Ettevalmistus: 

Mõlemad pooled paigutavad oma üksused 
mängulauale samaaegselt.  

Initsiatiiv: Eesti 1

Võidutingimus: 

Kui vähemalt üks üksus on jõudnud vastase 
algusalasse ning seal mängulaualt lahkunud 
(liikunud mängulaua piiridest välja).

Lisareeglid: 

Antud lahingus kasutatakse kogenud 
mängijate erireegleid. Nende täpsemat 
kirjeldust vaata leheküljelt 5 - reeglid 
edasijõudnutele.

Eesti:

5 tk

3 tk

3 tk 3 tk

2

1

-

-

?

4D

4D

3

-

4M

4M

-

-

Vene NFSV:

3 tk 2 tk 2 tk

3 tk

2 tk

2 tk6 tk

2

1

-

-

4

4

3

3

4

4

3

3 ?

4M

4M

-

-

2/2

2/1

2 tk

2/2

2/1

2/2

2/1

4A

4A

3

3
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AJALOOLINE TAUST
Pärast keisri kukutamist Venemaal 1917. aasta 
märtsis liideti Liivimaa Eesti osa Eestimaa 
kubermanguga. Uus Eestimaa kubermang sai 
autonoomia ja kubermangukomissariks nimetati 
Jaan Poska. Kohalikuks seadusandlikuks koguks 
sai 1917. aasta suvel valitud Maanõukogu, mis 
moodustas Maavalitsuse.

Juba 1917. aasta aprillis saadi Vene sõjavägede 
ülemjuhatuse luba moodustada eesti 
rahvusväeosad. Aasta lõpuks formeeriti 
neli jalaväepolku, tagavarapataljon, 
insenerirood ja suurtükiväebrigaad. 1917. 
aasta oktoobris alustati nende baasil 1. 
eesti diviisi formeerimist. Diviisiülemaks 
määrati alampolkovnik Johan Laidoner, diviisi 
staabiülemaks Jaan Soots. Rahvusväeosadesse 
koondati suurem osa eesti ohvitsere ning hulk 
rindekogemusega allohvitsere ja sõdureid, kes 
moodustasid hiljem Vabadussõjas Eesti sõjaväe 
tuumiku. 1918. aasta aprillis saatsid Saksa 
okupatsioonivõimud diviisi laiali.

19. veebruaril 1918 moodustas Maanõukogu 
Vanematekogu kolmeliikmelise Päästekomitee. 
Päästekomiteesse kuulusid Konstantin Konik, 
Konstantin Päts ja Jüri Vilms. Koostati Manifest 
kõigile Eestimaa rahvastele, mis kuulutas Eesti 
iseseisvaks riigiks. Manifest loeti ette 23. 
veebruaril Pärnus ja avalikustati 24. veebruaril 
ka Tallinnas. 24. veebruaril moodustati Tallinnas 
Ajutine Valitsus peaminister Konstantin Pätsi 
juhtimisel. Iseseisev Eesti Vabariik oli sündinud. 

1917. aasta novembri lõpus tegid Keskriigid 
(Saksamaa, Austria-Ungari, Türgi ja Bulgaaria) 
Nõukogude Venemaaga vaherahu ja alustasid 
rahuläbirääkimisi. Nende katkemisel 1918. 
aasta veebruaris alustasid Saksamaa ja 
Austria-Ungari idarindel uut suurpealetungi. 
Demoraliseerunud Vene armee taganes 
peaaegu vastupanu osutamata. Sakslased 
hõivasid mõne nädalaga Eesti, Põhja-Läti, 
Valgevene ja Ukraina. 18. veebruaril 1918 
tungisid Saksa väed 1917. aasta sügisel hõivatud 
Eesti saartelt Mandri-Eestisse ja 4. märtsil 1918 
vallutati Narva. 3. märtsil 1918 sõlmis Lenini 
valitsus Brest-Litovski rahulepingu. 

Venemaa väljus sõjast. 1918. aasta augustis 
sõlmitud lisakokkuleppega loobus Venemaa oma 
õigustest Eesti- ja Liivimaale. 

Eestis kehtestati sõjaline okupatsioon. 
Saksamaa ei tunnustanud ei Eesti iseseisvust 
ega Ajutist Valitsust. Selle asemel toetati 
baltisakslaste taotlusi Balti hertsogiriigi 
moodustamiseks Eesti-, Liivi- ja Kuramaa baasil, 

mis oleks olnud personaalunioonis kas Saksa 
keisririigi või Preisi kuningriigiga. 

Saksa novembrirevolutsioon 1918. aasta 
sügisel nurjas need kavatsused. Keiser loobus 
troonist, uus valitsus alustas rahuläbirääkimisi 
Antandiga. 11. novembril 1918 kirjutati alla 
Compiègne’i vaherahule ja peatselt alustati 
Saksa vägede väljaviimist nii Prantsusmaalt kui 
ka teistelt Keskriikide okupeeritud aladelt.

1918. aasta novembris võttis Ajutine Valitsus 
tegeliku võimu Eestis oma kätte. Üks 
olulisemaid ülesandeid oli sõjaväe loomine. 
Esialgse plaani kohaselt pidi formeeritama 
25 000-meheline Rahvavägi (kuus 
jalaväepolku, suurtükiväebrigaad, ratsaväepolk, 
inseneripataljon ja tagalaüksused). Kuulutati 
välja alamväelaste vabatahtlik ning ohvitseride 
ja ametnike sunduslik mobilisatsioon. 
Mobilisatsiooniga loodeti kokku saada vähemalt 
12 000 meest, kuid esialgu see ei õnnestunud. 

Võimu täielik ülevõtmine sakslastelt lõppes 21. 
novembril. Juba 13. novembril oli Vladimir Lenini 
valitsus tühistanud Brest-Litovski rahulepingu 
Saksamaa ja tema liitlastega. Novembri lõpus 
koondas Punaarmee umbes 12 000 meest 
Eesti piiridele. Sissetung pidi toimuma kahest 
suunast korraga – Narva juurest Tallinna peale 
ning Pihkva suunalt Võru ja Valga peale. Eesti 
suutis sel ajal rindele saata vähem kui 2000 
meest ühegi suurtükita.

Vabadussõja alguses oli sõjaväe kõrgeim 
juht peaminister ja ühtlasi sõjaminister 
Konstantin Päts, kellele allusid Peastaap (ülem 
kindralmajor Andres Larka), operatiivstaap 
(polkovnik Johan Laidoner) ja sisekaitseülem 
(kindralmajor Ernst Põdder). 

23. detsembril 1918 nimetas Ajutine Valitsus 
Laidoneri sõjavägede ülemjuhatajaks, kõigi Eesti 
relvastatud jõudude juhiks.

Sõja algus

Eesti Vabadussõda algas 28. novembril 1918 
Narva all. Punaarmee 6. kütidiviisi üksused 
(kokku 7000 meest) tungisid üle Narva jõe. 
Pealetungis osalesid ka eesti kommunistlikud 
polgud – Viljandi ja Tartu kütipolk.

Punaarmee esimese rünnaku Narvale tõrjusid 
22. novembril veel sakslased, ent ühtlasi 
kiirendas Punaarmee pealetungi algus Saksa 
vägede lahkumist Eestist. Ajutine Valitsus 
saatis Narva alla kõik käepärast olevad väed. 
Viru rinne oli Vabadussõja alguse tähtsaim 
kaitsesuund, sest Punaarmee pealetung

ohustas Tallinna. Kaitset juhtis 1. diviisi 
ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson. 1. 
diviisile allusid Virumaa Kaitseliit ning 1., 4., 
ja 5. jalaväepolk, lisaks veel suurtükivägi ja 
soomusrongid. Kokku oli Viru rindel umbes 
2500 Eesti sõjaväelast. Mitme tunni vältel lõid 
Saksa ja Eesti üksused Punaarmee rünnakud 
Narvale tagasi, ent 29. novembril oldi sunnitud 
linn loovutama.

1918. a detsembris jätkus Punaarmee kiire 
edasitung Põhja-Eestis. Üksteise järel langesid 
enamlaste kätte Jõhvi, Kunda, Rakvere, Tapa 
ja Aegviidu. 1919. aasta jaanuari algul oli 
Punaarmee Tallinnast ainult 40 km kaugusel.

Narvas seati 29. novembril 1918 ametisse 
Nõukogude Venemaa marionettvalitsus – Eesti 
Töörahva Kommuun (ETK) eesti kommunisti 
Jaan Anvelti juhtimisel. ETK valitses formaalselt 
kõigil Punaarmee kätte langenud Eesti aladel, 
tegelik võim kuulus aga Punaarmeele. ETK 
korraldusel konfiskeeriti suurettevõtted, 
pangad ja muu omand; poliitilised vastased 
suruti maha punase terroriga. ETK pidi 
imiteerima Eesti legitiimset valitsust, mis 
muutnuks sõja Eestis kodusõjaks punaste ja 
valgete vahel, nagu see oli Venemaal. 

Tegelikult ei olnud kommuunil võimu isegi 
vallutatud Eesti osades mobilisatsiooniga 
formeeritud punaste eesti polkude üle. Need 
allusid Punaarmee väejuhatusele.

Vastupealetung

Pärast poolteist kuud kestnud taandumist 
leidis Eesti armee endas jõudu, et astuda 
Punaarmeele vastu. 1918. aasta detsembris 
tegeles sõjavägede ülemjuhatus Eesti 
armee ülesehitamisega. Viidi läbi sunduslik 
mobilisatsioon ja rindele saadeti uusi väeosi. 
Suureks abiks Eestile oli Briti laevastiku 
eskaadri jõudmine Tallinna reidile ja Soome 
vabatahtlike saabumine. 5. jaanuariks 1919 
oli mobiliseeritud 14 000 meest ja Eesti väed 
asusid vastupealetungile.

19. jaanuaril vabastati Narva ja rindejoon 
kulges nüüd piki Narva jõge. Laiarööpmelised 
soomusrongid ja leitnant Kuperjanovi 
partisanisalk vabastasid 14. jaanuaril 1919 
Tartu. 1. veebruaril vabastati pärast verist Paju 
lahingut Valga ja 3. veebruaril Võru. Paanikat 
Punaarmee tagalas sünnitasid ka kontradmiral 
Johan Pitka juhitud meredessandid Soome lahe 
rannikul.

24. veebruaril 1919 kandis kindral Laidoner Eesti
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Maanõukogule ette, et vaenlane on Eesti 
piiridest välja aetud. Vastupealetungi käigus 
olid Eesti väed võtnud 6000 sõjavangi ja saanud 
saagiks üle 40 suurtüki.

Välisabi ja vähemusrahvaste üksused 
Vabadussõjas

Eestit toetasid Vabadussõjas mitu riiki. 20. 
novembril 1918 lubas Briti välisminister lord 
Robert Cecil Eesti välisdelegatsioonile Londonis 
oma laevastiku toetust. Suurbritannialt saadi ka 
relvastust ja muud varustustust. 12. detsembril 
jõudiski Briti laevastik admiral sir Edwyn 
Sinclair Alexander-Sinclairi juhtimisel Tallinna 
reidile. 

Inglise laevastik tegutses Soome lahes ka 1919. 
aastal (siis juhtis seda admiral Walter Cowan), 
rünnates muuhulgas Nõukogude Venemaa 
Balti laevastiku peabaasi Kroonlinnas, ning 
kaaperdas punalaevastikult hävitajad „Spartak” 
ja „Avtroil”, mis anti Eesti sõjalaevastikule, 
kus nad said uuteks nimedeks „Wambola” ja 
„Lennuk”.

1918. a novembris otsustas Soome riigihoidja 
Pehr Evind Svinhufvud anda Eestile 
majanduslikku abi. Detsembris algas ka 
vabatahtlike värbamine. Soome vabatahtlikest 
moodustati major Martin Ekströmi üksikpataljon 
ja polkovnik Hans Kalmi rügement „Põhja 
Pojad”. Ekströmi pataljon (viis kompaniid) jõudis 
Tallinna 30. detsembril 1918, „Põhja Pojad” 
(kaks pataljoni, suurtükiväedivisjon jt väeosad) 
26. jaanuaril 1919. Ekströmi pataljon sõdis Viru 
rindel, „Põhja Pojad” lõunarindel. Sadakond 
vabatahtlikku tuli ka Rootsist ja Taanist. 

1918. aasta lõpul formeeriti vabatahtlik Balti 
pataljon, millesse kuulusid Eesti baltisakslased. 
Pataljon võitles Viru rindel Punaarmee vastu. 
Balti pataljon võitles Eesti sõjaväe koosseisus 
ka 1919. aasta juunis ja juulis, kui Eesti sõjavägi 
pidas Põhja-Lätis lahinguid Saksa Rauddiviisi 
ja Landeswehr’i vastu. Landeswehr’i kuulusid 
samuti baltisakslased, Balti pataljoni liikmete 
lapsepõlvesõbrad ning seisuse-, õpingu- ja 
teenistuskaaslased. Balti pataljon jäeti Viru 
rindele ning Rauddiviisi ja Landeswehr’i vastu 
võitlema ei pidanud.

18. veebruaril 1919 algas Eestis Läti kodanike 
mobiliseerimine. 31. märtsil formeeriti 
Põhja-Läti brigaad (kaks jalaväepolku, kolm 
suurtükipatareid, partisanipataljon ja kaks 
ratsaväeeskadroni). 1919. aasta juulis allutati 
brigaad Läti ülemjuhatusele.

1919. aasta märtsis formeeriti Eesti valitsuse ja 
Ingeri rahvuskomitee lepingu alusel ingerlaste 
(Narva ja Peterburi vahel elanud soomlased) 

pataljon. Ingerlaste koondamist 1. diviisi 
tagavarapolku oli alustatud juba veebruaris. 
Ingeri pataljon (hiljem polk) võitles Loode-
Venemaal ja Viru rindel kuni Vabadussõja lõpuni.

1919. aasta kevadel moodustati Lõunarindel 7. 
jalaväepolgu koosseisus Petserimaa elanikest 
Panikovitši (Pankjavitsa) pataljon, mis nõrga 
lahinguvõime tõttu saadeti sügisel laiali ja mille 
isikkoosseis jagati teiste üksuste vahel. Mais 
moodustati Katšanovi ja Palkina valla elanikest 
vabatahtlik partisanide salk Sakala partisanide 
pataljoni koosseisus. Sügisel formeeriti see 
ümber üksikpataljoniks – Katšanovi pataljoniks 
– koos oma patareiga. 

Pärast Vabadussõda pataljon demobiliseeriti. 
Pataljon näitas end lahingutes heast küljest ja 
mitu meest said Vabadusristi. Läti ja Nõukogude 
Venemaa rahulepinguga läksid Ostrovi 
maakonna Katšanovi ja Pankovi vallad Läti 
koosseisu. 

Sõjaline olukord suvel ja sügisel 1919 

Eesti sõda Nõukogude Venemaa vastu kandus 
1919. a suvel Venemaa pinnale. Suuresti 
toimus see koostöös kindral Nikolai Judenitši 
juhitud Vene valgete Loodearmeega. Pärast 
landesveeri sõda asus Eesti sõjavägi kaitsma 
Läti idapiiri, sest Läti armee oli veel suuresti 
organiseerimisel. Põhja-Lätis asus 3. diviis 
Aluksne ja Lubana järve joonele. Suuri 
kokkupõrkeid vastasega ei olnud. 2. diviisi 
ja Soomurongide diviisi allüksused koos 
Vene valgetega pidasid kuni 24. augustini 
kaitselahinguid Pihkva ümbruses, kuid viimaks 
taanduti Irboska kindlustatud positsioonidele, 
mida oli hakatud ehitama juba suve hakul. 
Septembri lõpus asusid Eesti üksused 
pealetungile Ostrovi ja Porhovi maakondades, et 
kergendada Loodearmee pealetungi Petrogradi 
suunal, kuid raskete ilmastikuolude ja maastiku 
tõttu rünnakud ebaõnnestusid. Eesti sõdurid ei 
tahtnud nii sügavale Venemaale tungida, tunda 
andis sõjaväsimus. 

Vabadussõja lõpp

Novembris tungis Punaarmee uuesti Eesti 
piirideni ning 1919. a novembris-detsembris 
peeti Viru rindel Vabadussõja ägedaimad 
lahingud. Nõukogude väejuhatus saatis 
Eesti vastu kaks armeed kokku kuni 60 000 
mehega. Eesti pani välja umbes 20 000 meest. 
Lõunarindel oli olukord rahulik. Nõukogude 
Venemaa ei suutnud eestlaste kaitsest 
läbi murda ning 31. detsembril 1919 sõlmiti 
vaherahu.

Tartu rahu 

Tartus alanud rahuläbirääkimistel juhtis 

Eesti delegatsiooni välisminister Jaan Poska, 
Nõukogude Venemaa delegatsiooni Adolf Joffe. 
Piiriküsimustes puhkesid ägedad vaidlused. 
Alles Punaarmee pealetungikatsete nurjumine 
Narva rindel detsembri teisel poolel sundis 
Nõukogude Venemaa diplomaate järele andma 
ning 31. detsembril sõlmitud vaherahu jõustus 
3. jaanuaril 1920. 

Lõplik rahuleping kirjutati alla 2. veebruaril 
1920. Eesti kohustused Venemaa võlgade 
tasumisel kuulutati olematuks, Eesti sai 
Vene kullavarudest 15 miljonit kuldrubla. 
Nõukogude Venemaa deklareeris, et „tunnustab 
ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja 
iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ning 
igaveseks ajaks kõigist suverään-õigustest, 
mis olid Venemaal Eesti rahva ja -maa kohta...” 
Tartu rahuleping oli nii Eesti kui ka Nõukogude 
Venemaa jaoks esimene rahvusvaheline 
tunnustus de jure. Rahuleping andis võimaluse 
Eestisse opteeruda nendel Venemaa elanikel, 
kes suutsid tõestada oma Eesti päritolu. Samuti 
said Venemaale asuda Eestis elavad Venemaalt 
pärit inimesed. Kokku tuli Eestisse tagasi ligi 
40 000 inimest, kuid soovi avaldas kaks korda 
rohkem.

Vabadussõda lõppes Eesti võiduga. Eesti kaotas 
langenute ning haavade ja haiguste tagajärjel 
surnutena kuni 6000 inimest. Haavatuid oli 
umbes 14 000. Alles nüüd avanes võimalus 
hakata kaks aastat tagasi väljakuulutatud Eesti 
Vabariiki tegelikkuses üles ehitama.
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Kaitseliidu ajalugu

I Maailmasõja lõpuga 11 . novembril 1918 lõppes 
ka Saksa okupatsioon Eestis, veel samal päeval 
moodustati noore riigi kaitseks relvastatud 
kodanike liit – Eesti Kaitse Liit. Sõjaministrile 
allutatud EKLi ülemaks sai kindralmajor Ernst 
Põdder, juhatuse esimeheks aga Johan Pitka.

1918. aasta novembri lõpus alanud bolševike 
sissetung Eestisse tabas valusalt äsja oma 
riigi loomisele asunud rahvast. Noorele 
riigile muutus see Vabadussõjaks ja 
loomulikult astusid esimestena ründajaile 
vastu kaitseliitlased. Riigi kaitsmine 
välisvaenlaste vastu osutus aga vabatahtlikule 
organisatsioonile siiski ülejõu käivaks ja nii 
püstitati see ülesanne loodavale sõjaväele.

Kaitseliidu ülesandeks sai sisekaitse 
organiseerimine ja elluviimine, mis sõjaoludes 
nõudis organisatsiooni arvulist suurendamist, 
sest kaitseliitlaste read olid hõrenenud meeste 
rindele minekuga nii vabatahtlikena kui ka 
rahvaväkke mobiliseerituina.

1919. aasta jaanuaris muudeti EKLi kuulumine 
kohustuslikuks kõigile 18–60-aastastele 
meeskodanikele, kes ei kuulunud mobilisatsiooni 
alla. Isegi Eestis elavad muulased – sakslased, 
lätlased, venelased jt – pandi noort vabariiki 
teenima. Kaitseliitlaste read kasvasid ja

ületasid lõpuks rahvaväe arvukuse. 1920. aasta 
1. veebruari seisuga oli Kaitseliidus 125 000 
kaitseliitlast.

Nüüdsest sunduslik Kaitseliitu kuulumine 
tähendas organisatsiooni liikmetele kõikide 
ülesannete täitmist, mis sõjaolukorras 
tagalas vajalikud olid, kaasaarvatud politsei, 
vanglaametnike ja piirivalve ülesannete täitmist.

Peale Tartu rahu (02.02.1920) sõlmimist - 10. 
veebruaril 1920 algas demobilisatsioon nii 
rahvaväest kui ka Kaitseliidust. Kaitseliidu 
senine organisatsioon kaotas vajalikkuse ning 
suures osas lagunes. Nii tegutses Kaitseliit 
Vabadussõja järgselt peamiselt mitmesuguste 
küti- ja spordiseltside näol, korraldades ka 
avalikke seltskonnaüritusi. 

17. juunil 1940 marssis punavägi Eestisse. Samal 
päeval saadeti malevatesse Kaitseliidu ülema 
raadiogramm, milles kästi kõik kaitseliitlaste 
käes olevad relvad kokku korjata ja koos 
malevate ladudes seisvate relvadega sõjaväe 
ladudesse ära anda. Kaitseliidu likvideerimine 
oli alanud.

27. juunil 1940 andis vabariigi president välja 
Kaitseliidu likvideerimise seaduse, Kaitseliidu 
varad läksid Eestimaa Kommunistlikule Parteile. 
Kaitseliidu kardetavust näitab see, et

esimestena langesid N. Liidu 
repressiivorganiste ohvriks just Kaitseliidu 
juhtivad ohvitserid. Hiljem osalesid 
kaitseliitlased vastupanuliikumises 
metsavendadena nii 1941. aastal, aga ka pärast 
1944. aastat. Vaatamata nende aktiivsele 
tegevusele puudus organisatoorne tervik.

17. veebruaril 1990. aastal taasloodi Eesti 
Kaitseliit Järvakandis rahva omaalgatuse 
korras jätkuvalt kestva Nõukogude okupatsiooni 
oludes. 28. aprillil 1992. aastal arvati Kaitseliit 
Eesti kaitsejõudude koosseisu. Kaitseliit 
koondab endasse lojaalseid kodanikke, kes 
tahavad ja suudavad vabatahtlikult, tasu 
saamata töötada riigi sisekorra kaitsel ning 
turvatunde parandamisel.

Vastavalt Kaitseliidu seadusele tehakse 
koostööd politsei, kohalike omavalitsuste, 
piirivalve, päästeameti ja tuletõrjega. 
Kaitseliitlased on osalenud toetava jõuna 
politseioperatsioonides, taganud korda 
massiüritustel, osalenud loodusõnnetuste, 
näiteks metsatulekahjude likvideerimisel, 
otsinud inimesi jne. Kaitseliit teeb koostööd 
paljude sõsar-organisatsioonidega 
naaberriikidest – Läti, Leedu, Soome Rootsi, 
Taani ja Norra maakaitseüksustega. Eriti tihe on 
koostöö USA Marylandi Rahvuskaardiga.

Allikas: Kaitseliit

INDEKS

1. Kõigist kahuritule all olevatest aladest 
eemaldatakse üks kahuritule tähis (kui neid on).
2. Initsiatiivi mitte omav (passiivne) mängija tõmbab 
tegevuskaartide pakist pealmise kaardi ning ei näita 
seda oma vastasele (aktiivsele mängijale). Kaardil on 
vastase poolt tehtavate tegevuste maksimaalne hulk.
3. Aktiivne mängija teeb ühe võimalikest tegevustest: 
liikumine (6.1), tulistamine (6.2) või passimine (6.4).
4. Peale iga tegevust nihutatakse initsiatiivitähist 
ühe sammu võrra passiivse mängija poole.
5. Kui aktiivne mängija teeb liikumistegevust, võib 
tema vastane antud tegevuse katkestada ning 
teha reaktsioonituld (6.3). Peale reaktsioonitule 
lahendamist jätkub liikumistegevus. Reaktsioonituld 
tehes nihutatakse initsiatiivitähist ühe sammu võrra 
aktiivse mängija poole.
6. Kui kaardil näidatud hulk tegevusi on tehtud, 
vaadatakse initsiatiivitähise asukohta:  kui see on 
aktiivse mängija poolel, tõmbab vastane talle uue 
kaardi (ja kahuritule tähiseid ei eemaldata); teisel 
juhul läheb aga käigukord üle vastasele ning tema on 
uus aktiivne mängija.

Ründaja veeretab oma täringuid esimesena ning võib vastavate tingimuste täitmise korral 
seejärel oma veeretustulemust muuta (mitme tingimuse täitmisel saab ta järjekorda ise 
valida):
- Kui ründavaks üksuseks on kuulipildurid (M-tähisega), võib mängija muuta ühe oma täringu 
tulemust 1 taseme võrra suuremaks (max 6).
- Kui ründavaks üksuseks on eriüksus (A-tähisega), võib mängija muuta ühe oma täringu 
tulemust 1 taseme võrra suuremaks (max 6).
- Kui tegemist on grupirünnakuga, siis iga toetava üksuse eest võib mängija oma madalaimat 
täringutulemust muuta 1 taseme võrra suuremaks (max 6).
Kaitsja veeretab oma täringuid teisena ning võib vastavate tingimuste täitmise korral 
seejärel oma veeretustulemust muuta:
- Kui kaitsvaks üksuseks on kuulipildurid (M-tähisega), võib mängija muuta ühe oma täringu 
tulemust 1 taseme võrra suuremaks (max 6). 
- Kui kaitsvaks üksuseks on eriüksus (D-tähisega), võib mängija muuta ühe oma täringu 
tulemust 1 taseme võrra suuremaks (max 6).

Kaitse mõjutegurid:
Üksuse tugevus: 1-4 täringut
Maastik: viibides metsas või hoones, +1 täring
Ülerahvastus: (kui alas on üksuseid rohkem 
kui asukohapunkte) -1 täring iga limiiti ületava 
üksuse eest
Viibides kahuritule all:  -1 täring

Rünnaku mõjutegurid:
Juhtüksuse tugevus: 1-4 täringut
Kaugus: vastavalt valemile (2 miinus 
kaugus), s.t. +1 täring kõrvalalasse 
tulistades, -1 täring kauguse 3 korral jne
Viibides kahuritule all:  -1 täring

TAVALAHINGMÄNGU KÄIK


