
Rahvusvaheline Läänemeremaade võistlus „Shooter Cup 2016“  

Enn Meriväli memoriaal vabapüstolis 

Juhend 
 

Korraldaja:    Kaitseliidu spordiklubi  „KL MäLK“ 

Võistluste aeg ja koht:   27.-28.08.2016, Trapi tee 1, 75501 Männiku, Saku vald, Harjumaa, Eesti 

Kaitseliidu Männiku lasketiir 

Võistluste ajakava:  27.08.2015 Laupäev: 

8.40- Vabapüstol (proovilaskude algus), võistluslaskude algus 9.00 

 ( Eesti KV arvestus) 

 11.15- Standardpüstol  (proovilaskude algus) 

 14.00- 30+30 l. 22cal spordipüstol (proovilaskude algus) 

 16.00- olümpiakiirlaskmine ( I vahetuse proovilaskude algus, vahetuste 

algused selguvad jooksvalt) 

 28.08.2015 Pühapäev: 

8.40- Vabapüstol (proovilaskude algus), võistluslaskude algus 9.00 

          (Eesti KV arvestus) 

 11.15- Standardpüstol  (proovilaskude algus) 

 14.00- 30+30 l. 22cal spordipüstol (proovilaskude algus) 

 16.00- olümpiakiirlaskmine ( I vahetuse proovilaskude algus, vahetuste 

algused selguvad jooksvalt) 

 20.00- Autasustamine 

Individuaalne arvestus: Kõik laskurid osalevad individuaalses arvestuses. Kõigi nelja ala 

tulemused liidetakse ühtseks koondtulemuseks, mille alusel 

selgitatakse paremusjärjestus. Võrdse tulemuse korral loetakse 

paremaks tulemuseks laskurit, kellel on rohkem lastud sisekümneid. 

Individuaalarvestuses saab osaleda ka laskur, kes ei esinda ega kuulu 

võistkonda, , kuid osaleb ühel päeval kõigis neljas harjutuses. Eraldi 

üskikuid harjutusi lasta ei saa.  

Võistkondlik arvestus: Võistkonda peab esindama kolm laskurit. Võistkonda võib moodustada 

ka kahe erineva klubi laskuritest. Sellisel juhul on võistkondlik klubi 

tulemusarvestuses põhilaskuritest moodustatud klubi, kuid võistkonna 

nimele lisandub liignimena  teise klubi andmed. Ehk kui selline 

võistkond võidab karika, on karikaomanikuks klubi, kelle laskurid 

moodustavad enamuse. Enamuse moodustunud klubi nimi kirjutatakse 



võistkonna nimes esimesena. Klubidevaheline paremus selgitatakse 

välja  koondpunktide alusel: Võistkonna eest peab koguma 1 laskur 

kõigi  nelja ala pealt lastud tulemused. Ülejäänud kaks laskurit valivad 

kummalegi  kaks ala, mille lastud  tulemused kirja lähevad, kuid 

sealjuures peavad kahe laskuri alad valitud olema nii, et  alad ei kattu 

omavahel. Valikud peavad olema tehtud  pool tundi enne esimese ala 

laskmist. Kuid kõik 3 laskurit lasevad kaasa kõik 4 ala. Kui võistkonna 

eest  osalev laskur laseb ainult oma valitud alad, ei lähe tulmused 

võistkonnaarvestusse kirja. 

Enn Merväli memoriaal: Eesti karikavõistluse arvestuse Enn Merivälja memoriaalist saavad osa 

võtta kõik Shooter Cup´i võistluste raames  vabapüstoli harjutuses 

osalevad laskurid ning laskurid, kes osalevad üksnes Enn Merivälja 

memoriaalil.  Eesti karikavõistluse arvestuses on võimalik lasta 

mõlemal võistluspäeval, nii 27. kui ka 28. augustil. Lisavahetusi 

vabapüstolis ei toimu ehk lasta saab üksnes Shooter Cup´i võistluste 

ajakava silmas pidades. Eelnev registreerimine on vajalik, kuna Shooter 

Cup´i raames ei pruugi olla vajalikke vabu kohti soovitud päeval.  

Võistluste eesmärk: Luua uus ja põnev võistlus Läänemere ääres paiknevate riikide klubide 

vahel, elavdada klubilist läbikäimist ning edendada laskespordi taset. 

Autasustamine: Individuaalses arvestuses autasustatakse kolme paremat medalitega. 

Võistkondlikus arvestuses autasustatakse kolme paremat võistkonda 

medalitega ning võitjameeskonda rändkarikaga. Enn Merivälja 

memoriaali võistluse võitjaid autasustatakse medalitega ning võitjat 

rändkarikaga. 

Osavõtutasu: 30 EUR osavõtutasu inimese kohta. Hind sisaldab ka lõunasööki 

võistluste vaheajal. Lähetamiskulud kannavad võistlejad või lähetanud 

klubid ise. 

Enn Meriväli osavõtutasu: 3 EUR 

Korraldaja kontaktandmed:  KL MäLK, telefon +372 5283326, e-post: karin.muru@kaitseliit.ee 

 Majutuse organiseerimine, jooksvad küsimused, võistkondade 

registreerimine: Nemo Tabur , e-post: info@ostanmetsa.ee   

 VÕISTLUSTE INFO WWW.SHOOTERCUP.EU 
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