
 

 

EESTI JAHIMEESTE XXXIX KOKKUTULEKU 

 KUULILASKMISE JUHEND 

 

Kuulilaskmine 

Toimumise aeg ja koht: eellaskmine 1.‒3. juuli 2019 ja individuaalne finaal 12. juuli 2019 kell 12 

Läänemaa JK Laheva lasketiir Läänemaal. Tiiru koordinaadid avaldatakse kokkutuleku kodulehel 

enne võistlust. 

Harjutus: Kütiliin VJM-3 (VJM-1 + VJM-2) elektroonsete märklehtedega. Seetõttu siledaraudseid 

relvi ei kasutata. 

Relv: lastakse ainult vintrelvast. 

Distants: 50 m 

Märkleht: niinimetatud Euroopa metssea siluett. Võistluste läbiviimise aja lühendamiseks lasevad 

kaks kütti üheaegselt topelt märklehte. 

Laskude sooritamine: seisvale märklehele lastakse 2 lasku vasakusse ja 2 lasku paremasse lehte, aega 

4 lasu sooritamiseks kuni 2 minutit. Liikuva märgi laskmisel on relva asend ootel vaba, tõste võib 

teha enne märklehe ilmumist aknasse.  

Vanuseklassid: naised, seeniorid, juuniorid (1999. ja hiljem sündinud), veteranid (1964. ja varem 

sündinud) ja superveteranid (1954 ja varem sündinud)  

Võistkond: võistkonna suuruseks kuulilaskmises on kaheksa laskurit. Võistkonda võivad kuuluda 

kõikide vanuseklasside esindajad.  

Paremusjärjestuse selgitamine individuaalarvestuses eelvõistlusel: 

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. 

 Kui eelmiste meetoditega ei õnnestu kohta määrata, siis antakse välja kaks võrdset kohta. 

Paremusjärjestuse selgitamine individuaalarvestuses finaalvõistlusel: 

 Finaali pääsevad 16 üldarvestuse edukamat laskurit, kes lõplikku koha saavutavad harjutuse 

VJM-2 järel, peale kõikide seeriate tulemuste kokku liitmist. 

 Finaali pääsenute tulemused algavad 0 silmast ning parimate selgitamiseks alustatakse 

paarikaupa laskmisega vastavalt eelvõistluse pingereale. Paarislaskmise võitmiseks tuleb 

saavutada vähemalt 6 punkti ning saavutada vähemalt 2 punkti rohkem kui laskepaarilisel. 

 Lastakse jooksva metssea harjutuse (VJM) liikuvaid jookse ühe jooksu kaupa – korda mööda 

vasakult paremale ja paremalt vasakule jooksudega. Iga jooksu ajal sooritatakse üks lask ning 

punkti saab laskur, kelle tabamus on parem. Tabamusi loetakse kümnend süsteemis 8 silma 

tabamisalas (vahemikus 8,0-10,9 silma). Võrdse tabamuse korral ei sa punkti kumbki laskur. 

 Paremusjärjestus selgitatakse alloleva tabeli järgi: 

Paremuse selgitamine võistkondlikus arvestuses: võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse kõigi 

võistkonnaliikmete eelvõistlusel 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. 

 Kui eelmiste meetoditega ei õnnestu kohta määrata, siis antakse välja kaks võrdset kohta. 

Registreerimine 

 Laskevõistlusteks registreerumine toimub üldise kokkutulekule registreerumise raamides 

järgmise rütmiga: 

 13.06. viimane kokkutuleku kuulilaskmisele registreerumise tähtaeg 

organisatsioonidele 

 14.06. viimane kokkutuleku kuulilaskmisele registreerumise tähtaeg 

individuaalvõistlejatele 

 21.06. teatatakse kuulilaskmise eellaskmiste ajaline graafik 

 01.07‒03.07 laskmised Laheva Jahilasketiirus 



 Eelregistreerimisel kasutada registreerimisvormi, mis on lisatud juhendile ning vastuseks saab 

esindaja lingi vabade laskeaegade graafikule, kust tuleb valida sobivam laskmise aeg.  

 Organisatsioon saadab registreerimisvormi aadressile aarne.taal@gmail.com. 

 Jahiohutuse aasta eritingimus - organisatsiooni võistlejate allkirjadega nimeline ülesandmisleht 

esitatakse lasketiiru vähemalt 50 min enne laskejärjekorda. Laskerajale pääsemiseks tuleb kõigil 

võistlejatel läbida ohutustehniline instruktaaž kestusega ca 30 min. 

Laskmise ajagraafik 

 Ajagraafiku tegemisel arvestatakse eelistatud laskeaegade soovidega vastavalt 

registreerimislehtede saabumise järjekorrale. 

 Individuaallaskurid paigutatakse võistkondade vahele tekkivates vaheaegades. 

Osalemistasu 

 Kuulilaskmises on osalemistasu organisatsioonidele 80 eurot. Individuaalselt osalejatele 15 

eurot. 

 Osalemistasu kõikide individuaallaskurite eest tasutakse võistluspaigas sularahas. 

 Osalustasu võistkondade eest tasutakse ülekandega: 

Läänemaa Jahindusklubi MTÜ 

Swedbank 

a/a EE232200001120180029 

 

Kuulilaskmiste kontaktisik:  Aarne Taal, tel. 502 2756, aarne.taal@gmail.com    

Peakohtunik kuulilaskmisel: Arles Taal, 505 9281 arles.taal@icloud.com  
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Laskmise registreerimisvorm 

 

Organisatsioon: …………………………………………….. 

Kontaktisik, tel, e-mail 

  Ees- ja perekonnanimi sünniaeg  vanuseklass allkiri 

 Kütt  1 ...................................  ...............  ................... .................. 

 2 ...................................  ...............  ................... .................. 

 3 ...................................  ...............  ................... .................. 

 4 ...................................  ...............  ................... .................. 

 5 ...................................  ...............  ................... .................. 

 6 ...................................  ...............  ................... .................. 

 7 ...................................  ...............  ................... .................. 

 8 ...................................  ...............  ................... .................. 

 

Võistkonna esindaja:………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Individuaalse finaalvõistluse võistlussüsteem 
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