EESTI JAHIMEESTE XXXVIII KOKKUTULEKU
LASKMISVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND

Kuulilaskmine
Toimumise aeg ja koht: 06.06-08.06 Rahnoja JS, Toova Laskepaik, Tori vald, Pärnumaa.
Harjutus: Lühike Kütiliin. Lastakse harjutust JME-1 + JME-2 või VJM-1 + VJM-2 (4 seisvat ja 6
liikuvat + 10 liikuvat).
Relv: laskurid ise otsustavad kumma relvaga, kas vint- või sileraudse relvaga võistlusel osaleda. Iga
võistleja saab nii individuaalses- kui ka võistkondlikus arvestuses kasutada ainult ühte tüüpi relva:
sileraudset- või vintraudset jahipüssi. Püss valitakse välja esitatakse koos muude andmetega
registreerimise ajal.
Distants: sileraudsest relvast lastakse 35 m ja vintrelvast 50 m distantsilt.
Märkleht: niinimetatud Euroopa metssea siluett, mida on vankril kaks, vastavalt liikumissuunale nii
paremale kui ka vasakule jooksule.
Laskude sooritamine: seisvale märklehele lastakse 2 lasku vasakusse ja 2 lasku paremasse lehte, aega
4 lasu sooritamiseks kuni 3 minutit. Relva asend ootel on vaba, lask tuleb sooritada ainult õlast.
Vanuseklassid: naised, seeniorid, juuniorid (1998. ja hiljem sündinud), veteranid (1962. ja varem
sündinud) ja superveteranid (1952 ja varem sündinud)
Võistkond: võistkonna suuruseks kuulilaskmises on neli laskurit. Võistkonda võivad kuuluda kõikide
vanuseklasside esindajad.
Paremusjärjestuse selgitamine individuaalarvestuses:
 Individuaalselt selgitatakse paremusjärjestus üldarvestuses ja vanuseklasside kaupa.
 Kui tulemuste põhjal on paremusjärjestuses selgunud kaks või enam võrdse tulemuse
saavutanud võistlejat, siis lõpliku koha väljaselgitamiseks toimitakse järgnevalt:
- Loetakse kokku, kellel on kõige rohkem kümneid, edasi üheksaid jne.
- Vastavalt sea jooksudele tagant ettepoole, kes lasi esimesena madalama tulemuse, see saab
madalama koha.
 Kui eelmiste meetoditega ei õnnestu kohta määrata, siis antakse välja kaks võrdset kohta.
Paremuse selgitamine võistkondlikus arvestuses: võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse kõigi
võistkonnaliikmete lastud tulemuste summeerimisel.
 Kui tulemuste põhjal on paremusjärjestuses selgunud kaks või enam võrdse tulemuse
saavutanud võistlejat, siis lõpliku koha väljaselgitamiseks toimitakse järgnevalt:
- Loetakse kokku, kellel on kõige rohkem kümneid, edasi üheksaid jne.
- Vastavalt sea jooksudele tagant ettepoole, kes lasi esimesena madalama tulemuse, see saab
madalama koha.
 Kui eelmiste meetoditega ei õnnestu kohta määrata, siis antakse välja kaks võrdset kohta.

Haavlilaskmine
Toimumise aeg ja koht: 06.06-08.06 Rahnoja JS, Toova Laskepaik, Tori vald, Pärnumaa
Harjutus: CP-50. 2x25-märki harjutust Compak Sporting.
Padrunid: kuni 28 g haavlilaenguga laetud padruneid.
Vanuseklassid: naised, seeniorid, juuniorid (1998. ja hiljem sündinud), veteranid (1962. ja varem
sündinud) ja superveteranid (1952 ja varem sündinud)

Võistkond: võistkonna suuruseks haavlilaskmises on kolm laskurit. Võistkonda võivad kuuluda
kõikide vanuseklasside esindajad.
Paremusjärjestuse selgitamine individuaalarvestuses:
 Individuaalselt selgitatakse paremusjärjestus üldarvestuses ja vanuseklasside kaupa.
 Kui tulemuste põhjal on paremusjärjestuses selgunud kaks või enam võrdse tulemuse
saavutanud võistlejat, siis lõpliku koha väljaselgitamiseks toimitakse järgnevalt:
- esiteks: parem on võistleja, kelle viimane seeria on parem;
- teiseks: parem on võistleja, kelle kõige kehvem seeria on parem
- vastavalt seeriatele, alustades CSP-2, kes sooritas esimesena möödalasu, saab madalama
koha.
 Kui eelmiste meetoditega ei õnnestu kohta määrata, siis antakse välja kaks võrdset kohta.
Paremuse selgitamine võistkondlikus arvestuses: võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse kõigi
võistkonnaliikmete lastud tulemuste summeerimisel, seega 150-märgist.
 Kui tulemuste põhjal on paremusjärjestuses selgunud kaks või enam võrdse tulemuse
saavutanud võistlejat, siis lõpliku koha väljaselgitamiseks toimitakse järgnevalt:
- esiteks, parem on võistkond, kelle viimane võistkondlik seeria on parem;
- teiseks: parem on võistkond, kelle kõige kehvem individuaalseeria on parem
 Kui eelmiste meetoditega ei õnnestu kohta määrata, siis antakse välja kaks võrdset kohta.

Registreerimine







Laskevõistlusteks registreerumine toimub üldise kokkutulekule registreerumise raamides
järgmise rütmiga:
 31.05 viimane kokkutuleku laskmisele registreerumise tähtaeg organisatsioonidele
 01.06 viimane kokkutuleku laskmisele registreerumise tähtaeg
individuaalvõistlejatele
 03.06 teatatakse laskevõistluste eellaskmiste ajaline graafik
Eelregistreerimisel kasutada registreerimisvormi, mis on lisatud juhendile.
Registreerimislehel märkida ära sobiv laskmise aeg ning kuulilaskmises iga laskuri valitud
relvaliik.
Organisatsioon saadab registreerimisvormi aadressile rahnoja@gmail.com
Organisatsiooni võistlejate nimeline ülesandmisleht esitatakse lasketiiru staapi vähemalt 30 min
enne vastava võistkonna eellaskmise algust.

Laskmise ajagraafik






Ajagraafiku tegemisel arvestatakse eelistatud laskeaegade soovidega vastavalt
registreerimislehtede saabumise järjekorrale.
Laskmisel tuleb arvestada võimalike ooteaegadega.
Haavlilaskmine 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.
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.

Osalemistasu





Kuulilaskmises on osalemistasu organisatsioonidele 40 eurot ja individuaalselt osalejatele
15 eurot.
Haavlilaskmises on osalemistasu organisatsioonidele 60 eurot. Individuaalselt osalejatele
25 eurot.
Osalemistasu kõikide individuaallaskurite eest tasutakse võistluspaigas sularahas.
Osalustasu võistkondade eest palume tasuda ülekandega:
Rahnoja Jahiselts
SEB Pank
a/a EE341010902000908009

Laskmiste kontaktisikud:

Priit Pärna tel. +37256902186 rahnoja@gmail.com
Lembit Mihkelstein tel. +3725040864 kivimurru.talu@mail.ee

Peakohtunik laskmistel:

Ivar Pärn 51 08 662, ivar@oventrex.ee

Laskmise registreerimisvorm
Organisatsioon:
Kontaktisik, tel. E-mail:
Kuulilaskmine
Nimi
Võistleja 1
Võistleja 2
Võistleja 3
Võistleja 4
Eelistatud laskmisaeg (märkida ristiga):
K 06.06 – ennelõunat
K 06.06 – pärastlõunat
N 07.06 – ennelõunat
N 07.06 – pärastlõunat
R 08.06 – ennelõunat
R 08.06 – pärastlõunat

Sünniaeg

Vanuseklass

Relv

(SEN, JUN, LAD, VET, SVT)

(VINT, SILE)

Haavlilaskmine
Nimi

Sünniaeg

Vanuseklass
(SEN, JUN, LAD, VET, SVT)

Võistleja 1
Võistleja 2
Võistleja 3
Eelistatud laskmisaeg (märkida ristiga):
K 06.06 – ennelõunat
K 06.06 – pärastlõunat
N 07.06 – ennelõunat
N 07.06 – pärastlõunat
R 08.06 – ennelõunat
R 08.06 – pärastlõunat
MÄRKUSED:

Ajagraafiku tegemisel arvestatakse eelistatud
laskeaegade soovidega vastavalt registreerimislehtede
saabumise ajaga. Laskmisel tuleb arvestada võimalike
ooteaegadega

