
                   EESTI JAHIMEESTE XL KOKKUTULEKU 

LASKMISVÕISTLUSTE JUHEND 

 

 

Toimumiskoht: Toosikannu Jahilasketiir  

Toimumisaeg: eelvõistlused 26.06.2022 ja 28.06.2022, finaal 09.07.2022 

Võistlusklassid 

 Võistlus toimub võistkondlikuna. 

 Võistkonna suuruseks on 6 laskurit - haavlilaskmises kolm laskurit ja 

kuulilaskmises kolm laskurit. 

 Võistkonda võivad kuuluda kõikide vanusegruppide esindajad. Võistkonna lõplik 

koosseis esitatakse korraldajatele enne laskmise alustamist. 

 Üks võistleja võib võistkonda esindada ainult ühes laskmisliigis konkreetses 

võistluses etapis (eelvõistlus/finaal). 

 Finaalis on lubatud vajadusel ühe võistleja asendamine kogu võistkonna peale. 

Haavlilaskmine 

 Eelvõistlusel lasevad igast võistkonnast kolm laskurit 2 x CSP - 25 märki. 

 Lubatud on kasutada kuni 28 g haavlilaenguga laetud padruneid.  

 Finaalis lasevad igast võistkonnast kolm laskurit 2 x CSP - 25 märki. 

Finaalis esindava võistkonda need liikmed, kes eelvõistlusel osalesid 

kuulilaskmises.  

 

Kuulilaskmine 

 Eelvõistlusel lasevad igast võistkonnast kolm laskurit 50m distantsilt harjutust 

VJM-1 + VJM-2 (4 seisvat ja 6 liikuvat + 10 liikuvat). 

 Lubatud on kasutada  suuruluki küttimiseks lubatud vintraudset jahirelva, mille 

kaliiber on vähemalt 6,5 mm ning padrunis kasutatava kuuli kaal vähemalt 9,0 g.  

 Finaalis lasevad igast võistkonnast kolm laskurit harjutust VJM-1 + VJM-2 (4 

seisvat ja 6 liikuvat + 10 liikuvat). 

Finaalis esindava võistkonda need liikmed, kes eelvõistlusel osalesid 

haavlilaskmises. 

 

Tulemuste arvestamine 

 Eelvõistlusel liidetakse paremusjärjestuse selgitamiseks kõigi kuue laskuri kogutud 

punktid. 

 Finaalis osalevad eelvõistlusel kuus (6) enim punkte kogunud võistkonda. 

 Lõpliku paremusjärjestuse - kohad 1 kuni 6 - selgitamiseks liidetakse 

võistkonna kõikide liikmete eelvõistlusel ja finaalis kogutud punktid. 



 Võrdsete tulemuste korral määratakse paremusjärjestus, ainult esikolmik ja finaali 

pääsejad, nn tagasilugemise printsiibil alustades CSP 2 ning jätkates VJM-2, CSP 

1, VJM-1. 

 Haavlilaskmise punktid korrutatakse koefitsiendiga 4,0. 

Registreerumine ja osavõtutasu 

 10.06.2022 viimane kokkutuleku laskmisele registreerumise tähtaeg  

 15.06.2022 teatatakse laskevõistluste eellaskmiste ajaline graafik 

 26.06 ja 28.06.2022 eellaskmised Toosikannu Jahilasketiirus 

 09.07.2022 finaal Toosikannu Jahilasketiirus 

 Eelregistreerimiseks täita ära juhendi lõpus olev vorm ning saata see aadressile 

ivar@oventrex.ee. 

 Registreerimislehel märkida ära sobiv laskmise päev ning sobiv aeg, kas hommiku- 

või õhtupoole. 

 Ajagraafik tehakse poole päeva kaupa. 

 Laskmisel tuleb arvestada võimalike ooteaegadega. 

 Püüame ajagraafikuid tehes arvestada võimalikult palju teie soovidega ja leida 

parim lahendus. 

 

Laskmiste kontaktisikud:  Leo Kass  tel. +37256495643 

  Ivar Pärn  tel. +372 5108662  

 

 



Laskmise registreerimisvorm 
 

 

Organisatsioon:  

Kontaktisik, tel. E-

mail: 

 

 

Haavlilaskmine 

 

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

Võistleja 1    

Võistleja 2    

Võistleja 3    

 

Kuulilaskmine 

 

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

Võistleja 1    

Võistleja 2    

Võistleja 3    

 

 

Eelistatud laskmisaeg (märkida ristiga): 

 

 P 26.06 hommik 9-13 Ajagraafiku tegemisel arvestatakse eelistatud 

laskeaegade soovidega vastavalt 

registreerimislehtede saabumise ajaga. 

Laskmisel tuleb arvestada võimalike 

ooteaegadega 

 P 26.06 õhtu 13-18 

 T 28.06 hommik 9-13 

 T 28.06 õhtu 13-18 

 

MÄRKUSED: 

 

 


