
 

EESTI JAHIMEESTE XXXIX KOKKUTULEKU  

HAAVLILASKMISE JUHEND 

 

Haavlilaskmine 

Toimumise aeg ja koht: 4.‒7. juuli 2019, Männiku Jahilasketiir Harjumaal 

Harjutus: 2x25 märki CSP ja A-Trap. 

Padrunid: kuni 28 g haavlilaenguga laetud padruneid. 

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

sündinud) ja superveteranid (1954 ja varem sündinud) 

Võistkond: võistkonna suuruseks haavlilaskmises on kolm laskurit. Võistkonda peab kuuluma 

vähemalt üks veteran või superveteran või juunior või nais laskur.  

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 A-Trap´ist, 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: 

 13.06. viimane kokkutuleku haavlilaskmisele registreerumise tähtaeg 

organisatsioonidele 

 14.06. viimane kokkutuleku haavlilaskmisele registreerumise tähtaeg 

individuaalvõistlejatele 

 25.06. teatatakse haavlilaskmise laskmiste ajaline graafik 

 04.07‒06.07 laskmised Männiku Jahilasketiirus 

 Eelregistreerimisel kasutada registreerimisvormi, mis on lisatud juhendile.  

 Registreerimislehel märkida ära sobiv laskmise aeg. 

 Organisatsioon saadab registreerimisvormi aadressile info@tiir.ee  

 Organisatsiooni võistlejate nimeline ülesandmisleht esitatakse lasketiiru staapi vähemalt 30 min 

enne vastava võistkonna laskmise 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 

 Haavlilaskmises on osalemistasu organisatsioonidele 60 eurot. Individuaalselt osalejatele 25 

eurot. 

 Osalemistasu kõikide individuaallaskurite eest tasutakse võistluspaigas sularahas. 

 

mailto:info@tiir.ee


 Osalustasu võistkondade eest tasutakse võistluspaigas sularahas või ülekandega: 

Männiku Jahilasketiir 

Swedbank 

a/a EE562200221056755586 

 

Haavlilaskmise kontaktisik:  Tanel Voolaid tel. +372 5646 4000, info@tiir.ee 

Peakohtunik haavlilaskmisel: Ivar Pärn +372 51 08 662, ivar@oventrex.ee 
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Laskmise registreerimisvorm 

 

 

Organisatsioon:  

Kontaktisik, tel. E-mail:  

 

Haavlilaskmine 

 

 Nimi Sünniaeg Vanuseklass 

(SEN, JUN, LAD, VET, SVT) 

Võistleja 1    

Võistleja 2    

Võistleja 3    

 

Eelistatud laskmisaeg (märkida ristiga): 

 

 N 04.07 Ajagraafiku tegemisel arvestatakse eelistatud laskeaegade soovidega 

vastavalt registreerimislehtede saabumise ajaga. Laskmisel tuleb 

arvestada võimalike ooteaegadega 

 R 05.07 

 L 06.07 

 

MÄRKUSED: 

 

 


