EESTI REKORDITE KINNITAMISE STATUUT
1. Mõisted:
Eesti rekord -kehtivast rekordist kõrgem sportlik tulemus, mis on kinnitatud
vastavalt käesolevale statuudile, lisas nr.1 loetletud laskealadel;
Rekordi kinnitamise avaldus - käesoleva statuudi lisas nr. 2 toodud vormil
rekordi kinnitamiseks ette nähtud dokument;
Täiskasvanu - laskur (mees või naine), kelle vanus ületab rekordi püstitamise
aastal 20 eluaastat;
Juunior– laskur (noormees või neiu), kelle vanus ei ületa rekordi püstitamise aasta
31.detsembriks 20 eluaastat;
Noor -laskur (poiss või tüdruk), kelle vanus ei ületa rekordi püstitamise
aasta 31.detsembriks 18 eluaastat.
Kõrgem võistlusklass – kõrgemaks võistlusklassiks loetakse täiskasvanute
klassi juunioride ja noorte võistlusklassi suhtes, juunioride võistlusklassi noorte
suhtes.
Tiitlivõistlused – Eesti meistrivõistlused ja Eesti karikavõistlused
2. Eesti rekordeid saab püstitada Eesti Laskurliidu juhatuse poolt kinnitatud
võistluskalendrisse kuuluvatel Eestis toimuvatel võistlustel, samuti kõigil
Rahvusvahelise Laskespordiföderatsiooni ja Euroopa Laskespordi Konföderatsiooni
(edaspidi „ISSF” ja „ESC“) poolt tunnustatud rahvusvahelistel võistlustel.
3. Olümpiaprogrammi harjutustes registreeritakse Eesti rekordeid eraldi
kvalifikatsiooni ja finaali tulemustes.

4. Eesti rekordeid, nii individuaalseid kui ka võistkondlikke,
registreeritakse täiskasvanute, juunioride ja noorte kategooriates. Õhupüssi
harjutustes (60 lasku meeste ja noormeeste arvestuses, 40 lasku naiste ja neidude
arvestuses) ning 50m 60 lasku lamades harjutuses registreeritakse rekordid
kümnendikega, v.a. noorte rekordid.
5. Täiskasvanute individuaalsed rekordid kuuluvad kinnitamisele juhul
kui laskealal osales vähemalt 12 laskurit (v.a. tiitlivõistlused ja maavõistlused),
võistkondlikud vähemalt 2 võistkonna osavõtul.
6. Kinnitada Eesti rekorditeks noorte või juunioride poolt kõrgemas
võistlusklassis saavutatud kehtivat rekordit ületav tulemus kui laskealal osales
vähemalt 10 laskurit (v.a. tiitlivõistlused ja maavõistlused).
7. Eesti Laskurliit annab tunnistuse laskurile ja/või võistkonna liikmetele, kes
rekordi(t) püstitasid/kordasid.
8. Eestis toimuvatel võistlustel esitab võistluste peakohtunik kolme(3) kuu
jooksul Eesti rekordi püstitamise kohta rekordi kinnitamise avalduse ja koopia
laskeala võistlusprotokollist Laskurliidu kohtunike komisjonile, kes kontrollib selle
vastavust käesoleva rekordite kinnitamise statuudile. Kohtunike komisjoni otsus
protokollitakse ja komisjoni esimees allkirjastab kinnitatud rekordiavaldused .
9. Väljaspool Eestit püstitatud rekordi kohta esitab rekordi püstitanud
sportlase(võistkonna) klubi esindaja kolme (3) kuu jooksul Laskurliidu kohtunike
komisjonile rekordi kinnitamise avalduse ja koopia laskeala võistlusprotokollist.

10. Eesti täiskasvanute rekordeid saavad püstitada Eesti kodakondsust
omavad sportlased (individuaalrekordid) või võistkonnad, mis koosnevad Eesti
kodakondsust omavatest sportlastest.
11. Eesti juunioride ja noorte rekordeid saavad püstitada Eesti kodakondsust
omavad sportlased ja Eestis alalist elamisluba omavad sportlased.
12. Rekordiga võrdse tulemuse korral fikseeritakse tulemus rekordi
kordamisena ja tulemuse püstitaja(d) registreeritakse Eesti rekordi kaasomanikeks.
13. Täiskasvanute rekordeid saab püstitada võistluste programmis oleval
täiskasvanute laskealal.
14. Juunioride rekordeid saavad püstitada juuniorid või noored võistluste
programmis oleval juunioride või kõrgema võistlusklassi võistlusalal.
15. Noorte rekordeid saavad püstitada noored võistluste programmis oleval
noorte või kõrgema võistlusklassi võistlusalal.
16. Eesti rekord kinnitatakse kui Eestis toimunud võistluste tulejoone
vanemkohtunikul ja arvestuskohtunikul on Laskurliidu poolt kinnitatud A-kategooria
ning võistlustel kasutati ISSF määrustikule vastavaid märklehti ja laskuri varustus
vastab ISSF reeglitele.
17. Võistkondlik rekord kinnitatakse kui enne laskeala algust on võistkonna
kohta esitatud nõuetekohane ülesandmisleht.

18. Kinnitatud rekordite arvestus toimub Eesti Laskurliidu
sekretariaadis.
19. Käesolev rekordite kinnitamise statuut kehtib alates selle
vastuvõtmisest Eesti laskurliidu juhatuse poolt.
Kinnitatud EL juhatuse istungil 19.01. 2003
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