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Noorte Kotkaste eraldus- ja teenetemärkide kandmise kord
I.

Eraldusmärgid esindusvormil

1.

Noorte Kotkaste organisatsioonis on kasutusel järgmised eraldusmärgid:
1.1. kotkamärk,
1.2. varrukaembleem,
1.3. ametikohatunnus,
1.4. järgutäpp,
1.5. erikatse märk.
2. Kotkamärki kantakse vormimütsil rummu paremal poolel nii, et märgi kaugus mütsi
ülaservast on 15 mm ja otsaesise õmblusest 15 mm.
3. Varrukaembleemi kantakse vasaku varruka keskjoonel, 70 mm õlaõmblusest allapool.
4. Rühma varrukaembleemi kantakse parema varruka keskjoonel, 40 mm õlaõmblusest
allpool.
5. Ametikohatärnid esindusvormil kinnitatakse vasaku rinnatasku kohale nii, et aluse ja
tasku vahele jääb 10 mm.
6. Ametikohatärne esindusvormil kantakse vastavalt kinnitatud ametikohale järgmiselt:
6.1. Salgapealiku abi
1 väike hõbetärn
6.2. Salgapealik
2 väikest hõbetärni
6.3. Rühmapealiku abi
3 väikest hõbetärni
6.4. Rühmapealik
1 suur hõbetärn
6.5. Malevkonna pealiku abi
2 suurt hõbetärni
6.6. Malevkonna pealik
1 suur kuldtärn
6.7. Maleva pealiku abi
1 suur kuldtärn
6.8. Maleva pealik
2 suurt kuldtärni
6.9. Peavanema abi
2 suurt kuldtärni
6.10. Peavanem
3 suurt kuldtärni
7. Noortejuhi esindusvormil kantakse lisaks nimesilti parema rinnatasku kohal.
8. Järgutäpid kinnitatakse noorliikme esindusvormil parema tasku kohal olevale tekstiilluku
pehmele poolele, 10 mm kõrgusele. Järgutäpid kinnitatakse vastavalt omandatud järgule
alustades vasakult. VI järgu noorkotkas kannab ühte järgutäppi, V järgu noorkotkas kahte
järgutäppi jne.
9. Erikatse märki kantakse noorliikme esindusvormil paremal varrukal, 70 mm õlaõmblusest
kahes tulbas, igas kolm märki üksteise all. Erikatse märkide vahe on 20 mm.
10. Rühma varrukaembleemi olemasolul asetuvad erikatsete märgid sarnaselt p 9 aga 20
mm varruembleemist allpool.
11. Kui kandja omab p 9 nimetatust enam erikatse märke, siis otsustab kandja, millised
märgid asetab esindusvormile.

II.

Eraldusmärgid laagrivormil

12. Laagrivormil kantakse nimesilti, varrukaembleeme ning ametikohatärne.
13. Nimesilt kinnitatakse paremale rinnale, tekstiilluku pehmele poolele
14. Varrukaembleem kinnitatakse vasaku varruka keskjoonele, tekstiilluku pehmele poolele.
15. Rühma varrukaembleemi kantakse paremal varrukal.
16. Ametikohatärnid laagrivormil kinnitatakse vasakule rinnale tekstiilluku pehmele poolele
ning kantakse vastavalt kinnitatud ametikohale järgmiselt:
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16.1. Salgapealiku abi
16.2. Salgapealik
16.3. Rühmapealiku abi
16.4. Rühmapealik
16.5. Malevkonna pealiku abi
16.6. Malevkonna pealik
16.7. Maleva pealiku abi
16.8. Maleva pealik
16.9. Peavanema abi
16.10. Peavanem
III.

1 väike tärn musta tikandiga
2 väikest tärni musta tikandiga
3 väikest tärni musta tikandiga
1 suur tärn musta tikandiga
2 suur tärn musta tikandiga
1 suur tärn kuldse tikandiga
1 suur tärn kuldse tikandiga
2 suurt tärni kuldse tikandiga
2 suurt tärni kuldse tikandiga
3 suurt tärni kuldse tikandiga

Teenetemärgid

17. Noorkotka hoolsuspaela kantakse noorliikme esindusvormil vasaku rinnatasku siilul, alt
30 mm kõrgusele horisontaalselt kinnitatuna.
18. Eeskujuliku noorkotka märki kantakse noorliikme esindusvormil vasaku tasku siilul
eelnimetatud tunnustusmärgist 20 mm kõrgemal.
19. Teenetemärki kantakse vasaku rinnatasku kohal 10 mm ametikohatärnidest kõrgemal.
20. Lembitu risti kantakse lindiga rinnas vasakul pool.
21. Teeneteristi kantakse lindiga rinnas vasakul pool Lembitu risti järel, st vastavalt I klass, II
klass, III klass ja eriklass.
22. Aitaja, Ustava sõpruse, Välissõbra, Concordia märke ja Rahvaste Sõpruse medalit
kantakse rinnas vasakul pool.
23. Põhjakotka märki, Noorte Kotkaste kõrgeimat tunnustustust, kantakse kaelas.

