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KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE
KÕRGEMA SÕJAKOOLI
KARIKA „SEMESTRI PARIM ÕPPUR” PÕHIKIRI

1. Karika otstarve ja väljastamine
1.1.
Karikas on Kõrgema Sõjakooli poolt antav hinnaline kingitus, millega tunnustatakse iga
semestri kursuste parimaid õppureid.
1.2.
Semestri parima õppuri nimetamise kriteeriumiks on semestri jooksul hinnatavate
arvestuste ja eksamite parim keskmine hinne. Õppurite võrdse keskmise hinde puhul
arvestatakse parimat kaalutud keskmist hinnet. Võrdse keskmise hinde ja kaalutud keskmise
hinde korral võetakse semestri parima õppuri nimetamisel aluseks Kaitseväe üldfüüsilise testi
tulemus hinnataval semestril.
1.3.
Karikas väljastatakse KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli ülema ettepanekul ja KVÜÕA ülema
käskkirja alusel. Karika juurde kuulub tunnistus, mille tagaküljele on lisatud karika „Semestri
parim õppur“ põhikiri. Tunnistuse allkirjastavad KVÜÕA ülem ja Kõrgema Sõjakooli ülem.
2. Karika kirjeldus
2.1.
Karikal „Semestri parim õppur” on kaheksa järku. Õppuri esmakordsel semestri
parimaks õppuriks tunnistamisel antakse I järgu karikas. Õppuri järjekordsel semestri parimaks
õppuriks nimetamisel antakse talle järgu võrra kõrgem karikas.
2.2.
Karikas on valmistatud oksüdeeritud uushõbedast ja selle välispind on poleeritud. Karika
kuju eripäraks on ülemise osa viltune lõige. I järgu karika kõrgus on 113 mm (mõõdetud karika
eest), läbimõõt 37 mm ja jala läbimõõt laiemast kohast 45 mm. II, III ja IV järgu karikas on igast
eelnevast 10% suurem.
2.3.
Karika esiküljel on reljeefne Kõrgema Sõjakooli vapi kujutis kilbil (edaspidi vapp).
I järgu karika vapp on oksüdeeritud uushõbedast ja lihvitud põhjaga.
II järgu karika vapp on oksüdeeritud vasest ja lihvitud põhjaga.
III järgu karika vapp on uushõbedast ja poleeritud põhjaga.
IV järgu karika vapp on messingust ja poleeritud põhjaga.
V, VI, VII ja VIII järgu karikad ja vapid on identsed vastavalt I, II, III ja IV järgu karikatega.
V–VIII järgu karikatel on kõrgema sõjakooli vapi alla lisatud messingust loorberilehed.
2.4.
Kõikide karikate tagaküljele on graveeritud tekst „SEMESTRI PARIM ÕPPUR” ja karikad
on järkude kaupa nummerdatud, vastavalt 001, 002 jne. Number on graveeritud karika jala alla.

