
EESTI JAHIMEESTE XXXVII KOKKUTULEK 

HAAVLILASKMISE JUHEND 

Kirjeldus: Võisteldakse harjutuses CSP-50. 

Eelvõistlusel lastakse 2x25 märki harjutust Compak Sporting. 

Finaalis lastakse 2x25 märki harjutust Compak Sporting. Peale esimest, 25-märgilist seeriat, 

formeeritakse finaalis võistkonnad ringi tagurpidi paremusjärjestuse põhimõttel. 

Lubatud on kasutada kuni 28 g haavlilaenguga laetud padruneid. 

Laskmisvõistluse võistlused viiakse läbi kahes etapis: eellaskmised 12.06-16.06 ja finaal 

kokkutuleku 2. päeval 08.07 Toosikannu Puhkekeskuse lasketiirus. 

Võistkond: Võistkonna suuruseks haavlilaskmises on kolm laskurit. 

Võistkonda võivad kuuluda kõikide vanusegruppide esindajad. 

Kui mõni kolmest eellaskmistel osalenud laskurist ei saa finaallaskmisel osaleda, siis võib teda 

asendada mõni eellaskmisel mitte osalenud sama jahindusorganisatsiooni liige. 

Võistkonna lõplik koosseis esitatakse korraldajatele vähemalt 30 minutit enne laskmise alustamist. 
Osalejad peavad omama kehtivat Eesti Vabariigi jahitunnistust. See nõue ei laiene alla 16-aastastele 

osalejatele. 

Laskevõistlustele lubatakse laskma vabade kohtade olemasolu korral ka laskureid, kes ühel või 

teisel põhjusel ei ole pääsenud oma organisatsiooni vastava ala võistkonda, kuid kes soovivad 

osaleda laskevõistlusel individuaalarvestuses. 

Hindamine: Võistlustel peetakse individuaalset - võistlusklassid: naised; seeniorid; juuniorid (1997. 

ja hiljem sündinud); veteranid (1961. ja varem sündinud); superveteranid (1951. ja varem sündinud)

– ja võistkondlikku arvestust.

Individuaalarvestuse paremusjärjestus kõikides võistlusklassides selgub eellaskmise tulemuste alu-

sel.

Kui mitmel võistlejal on võrdne tulemus, siis selgitatakse paremusjärjestus järgmiste etappide kaupa:

1) parem on võistleja, kelle viimane seeria on parem;

2) parem on võistleja, kelle kehvem seeria on parem.

Finaallaskmine toimub ainult võistkondlikult. 

Võistkondliku arvestuse finaali pääseb 6 parimat võistkonda. 

Lõpliku võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse välja finaalvõistlusel, ilma eelvõistluse tulemusi 

arvestamata, kõigi finaalis osalenud võistkonnaliikmete lastud tulemuste summeerimise teel. 

Kui mitmel võistkonnal on võrdne tulemus, siis selgitatakse paremusjärjestus järgmiste etappide 

kaupa: 

1) parem on võistkond, kelle viimane võistkondlik seeria on parem;

2) parem on võistkond, kelle kõige kehvem individuaalne seeria on parem.

Eelvõistluste tulemused on aluseks finaalvõistlustel laskejärjekorra määramiseks. 

Registreerimine: Laskevõistlusteks registreerumine toimub üldise kokkutulekule registreerumise 

raamides järgmise rütmiga: 

10.06 viimane kokkutuleku laskmisele registreerumise tähtaeg organisatsioonidele 

10.06 viimane kokkutuleku laskmisele registreerumise tähtaeg individuaalvõistlejatele 

11.06 teatatakse laskevõistluste eellaskmiste ajaline graafik 



Haavlilaskmise eelvõistlus toimub jooksva järjekorra alusel. Et mitte tekitada olukorda, kus mingil 

ajamomendil tuleb kohale liialt palju laskureid, on vajalik (soovitatav) eelregistreerimisel märkida 

päev ja ajavahemik, millal on soov võistlema tulla. Püüame ajagraafikuid tehes arvestada 

võimalikult palju teie soovidega ja leida parim lahendus. 

Võistkonna laskurite nimekiri saadetakse aadressile ejs@ejs.ee 

Nimekirjas näidatakse kõik võistkonda esindavad laskurid. 

Osalemistasu individuaalselt osalejatele on CSP-50 25 eurot. Osalemistasu organisatsioonidele 50 

eurot. 

Osalemistasu kõikide individuaallaskurite eest tasutakse võistluspaigas sularahas. 

Autasustamine 

Auhinnad jagatakse loosi teel. 

Üldiselt 

Kokkutuleku ajal on võimalik kasutada relvahoidla teenust. 

Vajadusel kasutatakse alkomeetrit. 

Peakohtunik: Ivar Pärn – 51 08 662, ivar@oventrex.ee 
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