EESTI JAHIMEESTE XXXVII KOKKUTULEK
KUULILASKMISE JUHEND

Kirjeldus: Võisteldakse harjutuses Kütiliin.
Eelvõistlusel lastakse harjutust JME-1+JME-2 või VJM-1+VJM-2 (4 seisvat ja 6 liikuvat + 10
liikuvat).
Finaalis lastakse harjutusi JME-2 või VJM-2 (kümme liikuvat) kaks korda.
Laskurid ise otsustavad kumma relvaga, kas vint- või sileraudse relvaga võistlusel osalevad.
Sileraudsest relvast lastakse 35 m ja vintrelvast 50 m distantsilt.
Vintrelvast laskmise korral kasutatakse elektroonilist märklauda.
Märkleht on niinimetatud Euroopa metssea siluett, mida on vankril kaks, vastavalt liikumissuunale
nii paremale kui ka vasakule jooksule.
Seisvale märklehele lastakse 2 lasku vasakusse ja 2 lasku paremasse lehte.
Aega 4 lasu sooritamiseks kuni 4 minutit.
Mööndusena on erinevalt EJSL-i võistlusmäärustikust Kütiliini puhul lubatud eelvõistlustel tõsta
relva õlga enne silueti aknasse ilmumist.
Finaallaskmisel püssi ooteasend vaba.
Laskmisvõistluse võistlused viiakse läbi kahes etapis: eellaskmised 12.06-16.06 ja finaal
kokkutuleku 2. päeval 08.07 Toosikannu Puhkekeskuse lasketiirus.
Võistkond: Võistkonna suuruseks kuulilaskmises on kaheksa laskurit.
Võistkonda võivad kuuluda kõikide vanusegruppide esindajad.
Finaalis esindavad võistkonda eellaskmise põhjal 4 vähim punkte saavutanud laskurit.
Kui mõni neljast eellaskmistel vähim punkte saanud 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. Samuti võivad võistkonna koosseisus sileraudsega
võistelnud laskurid individuaalarvestuses võistelda vintraudsega ja vastupidi.
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
alusel.
Võrdse tulemuse korral saavutab parema koha võistleja, kellel on rohkem kümneid, siis edasi
üheksaid jne.
Finaallaskmine toimub ainult võistkondlikult.
Võistkondliku arvestuse finaali pääseb 8 parimat võistkonda (kui 8. võistkondlikku tulemust on
saavutanud mitu võistkonda, siis pääsevad finaali kõik selle tulemusega võistkonnad).
Lõpliku võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse välja finaalvõistlusel, ilma eelvõistluse tulemusi
arvestamata, kõigi finaalis osalenud võistkonnaliikmete lastud tulemuste summeerimise teel.

Võrdse tulemuse korral saavutab parema koha võistkond, kellel on rohkem kümneid, siis edasi
üheksaid jne.
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
Kuna Kütiliini harjutuse laskmine vint- või sileraudsest relvast toimub lasketiirus ajaliselt
nihutatuna (2 tundi vintraudsed, seejärel 2 tundi sileraudsed jne), siis tuleb registreerimisel
ajatabelis märkida ära võistkonnaliikmete laskeajad ühekaupa (näiteks vintraudne: „meeskond“ 1.
võistleja 10.00, „meeskond“ 2. võistleja 10.05, sileraudne: „meeskond“ 3. võistleja 12.00,
„meeskond“ 4. võistleja 12.05) jne.
Märkida tuleb üksnes esimese seeria aeg, teise seeria märgib registreerimissüsteem automaatselt 20minutilise intervalliga.
Võistkonna laskurite nimekiri saadetakse aadressile ejs@ejs.ee
Nimekirjas näidatakse kõik võistkonda esindavad laskurid koos nende relvaliigiga.
Osalemistasu individuaalselt osalejatele on Kütiliinis 25 eurot. Osalemistasu organisatsioonidele 80
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 – 510 8662, ivar@oventrex.ee

