LÄTI LASKURLIIT
EESTI LASKURLIIT
LEEDU LASKURLIIT

BALTIC CUP 2018
ÜLDINFO
SKEET & TRAP

1. Võistluse eesmärk on selgitada välja parimad laskurid ning arendada jahilaskmise
olümpiaharjutusi Baltikumis.
2. Koht ja aeg
Võistlus toimub kolme etapilisena, üks etapp igas Balti riigis. Finaaletapp toimub
Lätis.
Etapid
1. etapp LTU
2. etapp LV
3. etapp EST
Finaal LV

Võistluse algus
10:00
10:00
10:00
10:00

Kuupäev
14. - 15.04.
16. - 17.06.
18. -19.08.
29. – 30.09.

Koht
Vilniuse lasketiir
Grobina lasketiir
Männiku lasketiir
Lätis/ Bauska Lasketiir

3. Reegid ja regulatsioonid
Võistlused viiakse läbi kooskõlas ISSFi reeglite ja regulatsioonidega.
4. Võistlused, kategooriad, programm ja meeskonnad
1) Võistlusd – skeet 125 + finaal, trap 125 + finaal;
2) Kategooriad – Y – avatud, Y20 – poisid ja tüdrukud sündinud 1998 ja
nooremad, W – naised;
3) Programm – Y 125 + finaal, Y20 ja W tulemuse põhjal 125 märgist.
4) Naised (N) ja Juniorid Y20 saavad osaleda Y finaalis kui resultaat 125
märgist mahub üldarvestuse 6 parema tulemuse sisse;
5) Esimene päev 75, teine päev 50 targets;
6) Võistkondlik – igas kategoorias osalevad 3-liikmelised võistkonnad.
Võistkonna maksimum tabamuste ( 3 x 125 ) summa 375.
5. Autasustamine ja üldtulemused
5.1 Iga etapi kolm esimest parimat individuaal tulemust autasustatakse karika ning
diplomiga.
5.2 Iga etapi kolm parimat meeskonda autasustatakse diplomi ja auhindadega.
5.3 Üldvõitjad kolme etapi kokkuvõttes auhinnatakse “Baltic Trophy 2018” karikaga
ning auhinnaga.
1) Individuaalalade kategooriate üldarvestused arvutatakse
individuaal koha ning kvalifikatsiooni tulemuse järgi:
a. Individuaalkohad arvutatakse:
1 koht
25punkti

2 koht
18punkti

3 koht
15punkti

4 koht
12punkti

5 koht
10punkti

6 koht
8punkti

7 koht
6punkti

8 koht
4punkti

iga

9 koht
2punkti

etapi

10 koht
1punkti

2
b. Kvalifikatsiooni punktid arvutatakse vastaval valemi järgi:
Qp=25-(Qbest-Qsh) kus:
Qp – qualification points ( kvalifikatsiooni punktid)
Qbest – best qualification score (parim kvalifikatsiooni tulemus)
Qsh – qualification score of current shooter (laskuri kvalifikatsiooni
tulemus)
Maksimum tulemus ühe laskuri kohta on 50 punkti igas etapis.
2) 12 parimat sportlast Y kategooriast võtavad osa finaaletapist, kus
selgitatakse välja Baltic Cup’i võitja.
3) Kategooria Y20, W ja Teams (meeskonnad) üldvõtjad selgitatakse välja
kolme etapi kogutulemuse summast. Autasustatakse diplomi, medali või
auhinnaga kolmandal etapil Eestis.
4) Kui Y20 ja W kategooriatest jõutakse finaaletapile, siis saavad nad
finaaletapil osaleda Y kategoorias.
Autasustamine igas kategoorias toimub vaid juhul, kui igas kategoorias on vähemalt
neli või enam võistlejat.
6. Registreerumine ning osalustasud
Iga osaleja peab esitama kirjalikult oma osalemissoovi, mis tuleb edastada emaili teel
mitte hiljem kui üks päev enne võistluse algust. Email tuleb saata vastava etapi eest
vastutavatele korraldajatele:
1 etapp LTU, Aleksei Zareckij - zalgirisgp@gmail.com
2 etappLV, Dainis Upelnieks - upelnieksdainis@gmail.com;
3 etapp EST, Urmas Saaliste - urmas@sallaus.ee
Osalustasud:
1) Y = 50 EUR
2) Y20 ja W = 25EUR
3) Team ilma osalustasuta

Lisainformatsioon:
a. Läti - Dainis Upelnieks tel: +37126159558
b. Leedu - Aleksej Zerackij, tel: +37069920088
c. Eesti - Urmas Saaliste, tel: +3725101511

