Punalipulise Balti Laevastiku juhend allveelaevade otsimiseks ja nende hävitamiseks
19. september 1939
Täiesti salajane
1. Soome territoriaalvetesse mitte siseneda.
2. Eriline tähelepanu tuleb pöörata [Soome] lahe lõunaranniku läbiuurimisele.
3. Avastatud allveelaevade jälitamiseks on lubatud rikkuda Eesti territoriaalvete puutumatust.
4. Järelepärimistele seoses territoriaalsete merepiiride rikkumistega, vastata: „Jälitan
allveelaevu millised ähvardavad NSV Liidu huve.”
5. Alates baasist väljumisega kuni Kalbodengrundi meridiaanini tuleb liikuda karavanis.
6. Tunnuskoodid on kehtivad iga ööpäeva kohta eraldi.
7. Kaatritel „MO”* tuleb ressursside lõppedes pöörduda tagasi Peabaasi iseseisvalt.
8. Naaberriikide vaenuliku tegevuse korral, kui nende poolel on ilmne ülekaal, tuleb „DZ”**
varjus taanduda. Kõikidel teistel puhkudel tuleb vaenlane otsustava löögiga hävitada.
9. Otsingute piirkond jaguneb 4 tsooniks:
1. tsoon – Seiskari rannikuvetest, alates 29.° meridiaanist üle saartevahelise vesistu kuni
Suursaare idarannikuni.
2. tsoon – Narva lahest ja Suursaare lääneranniku vetest kuni Vaindlo majakani.
3. tsoon – Vaindlo majakast kuni 24.° meridiaanini.
4. tsoon – 24.° meridiaanist kuni 22.° meridiaanini.
10. 1. tsoonis teostavad otsinguid kuus allveelaevakütti.
2. tsoonis neli kiirkaatrit.
3. tsoonis kolm miiniristlejat 3-st miiniristlejate divisjonist.
4. tsoonis 1. miiniristlejate divisjon ja kaks gruppi liidreid.***
11. Lääne-Eesti saarestiku piirkonnas teostavad allveelaevade otsinguid 1. miiniristlejate
divisjon ja grupp liidreid ühiselt kergete sõjalaevade salga komandöri juhtimisel.
12. Laevad peavad liikuma siksakiliselt suurtel kiirustel.
13. Pimedal ajal tuleb liikuda keskmistel kiirustel täielikult pimendatuna võimalikult
ettenähtud tsoonis.
14. Udu korral tuleb eemalduda ohtlikust piirkonnast ning liikuda tasasel käigul.
15. Patareide tule alt tuleb ära minna suitsukatte varjus.
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* MO – morskoi ohotnik – merekütt (allveelaevakütt).
** DZ – dõmovoi zaves – suitsukate.
*** Liider – sõjalaev, varustatud torpeedoaparaadiga, kuulus miiniristlejate klassi. NSV
Liidus esimeseks nendest „Leningrad”.
**** OLS – otrjad legkih sil– kergete sõjalaevade salk.

