15. Eestimaa Suvemängud
Laskmise juhend
I. Eesmärk
1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada Eestimaa suvemängude võitjad laskmise programmis olevates harjutustes ja kokkuvõttes
paremad maakonnad.
II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 13.-14. juulil 2019.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses. Võistluste algus 13. juulil
kell 10.00 ja 14. juulil 9.00 Kellaaeg programmis tähistab harjutuse võistluslaskude starti.
III. Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Elva Laskespordiklubi,
kontaktisik on võistluste žürii liige Karl Kontor, tel.: 505 4006, e-post: karl.kontor@gmail.com
IV. Osavõtjad
Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade ja välisriikide laskureid.
V. Võistluste programm ja ajakava
Laupäev, 13. juuli
Suur 50 m tiir pabermärklehed
10.00 Väikepüss 3 x 20 lasku 2-3 vahetust M, MJ, MV
Suur 50 m tiir elektroonilised märgid
10.00 Väikepüss 3 x 20 lasku 2 vahetust N, NJ, NV
16.00 50 m vabapüstol 60 lasku 2 vahetust M, MJ, MV
25 m tiir
10.00 Spordipüstol 30+30 lasku 3 vahetust N, NJ, NV, M, MJ, MV
Liikuva märgi tiir
10.00 „Jooksev metssiga“ (30+30 lasku) M, MV
Pühapäev, 14. juuli
Suur 50 m tiir pabermärklehed
9.00 Väikepüss 60 lasku lamades 2 vahetust N, NJ, NV
Suur 50 m tiir elektroonilised märgid
9.00 Väikepüss 60 lasku lamades 2-3 vahetust M, MJ, MV

25 m tiir
9.00 Standardpüstol 20+20+20 lasku 2 vahetust N, NJ, NV, M, MJ, MV
Liikuva märgi tiir
9.00 „Jooksev metssiga“ (20+20 lasku) vahelduv kiirus, M, MV
VI. Arvestus
Võistkonna suurus on piiramatu.
Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal kolmes naiste ja meeste
vanusegrupis:
Naisjuuniorid sündinud 1999 ja hiljem
Naised sündinud 1980-1998
Naisveteranid sündinud 1979 ja varem
Meesjuuniorid sündinud 1999 ja hiljem
Mehed sündinud 1975 – 1998
Meesveteranid sündinud 1974 ja varem.
Võisteldakse ainult oma vanuseklassis.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 20 parema tulemuse kohapunktid,
kusjuures igas harjutuses ja võistlusklassis annab I koht 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4.
koht - 18 p, 5. koht – 17 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistlustel võivad osaleda välisriikide sportlased, kes saavad koha paremusjärjestuses ja omavad
õigust autasustamisele, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia.
VII. Autasustamine
I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-,
hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga,
VIII. Majandamine
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast
osavõtumaksust, milline on 12.- eurot iga osavõtja kohta sõltumata harjutuste arvust. Osavõtumaks
üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
IX. Registreerimine
1. Eestimaa suvemängudele registreerimine ja toitlustamise toimub veebipõhiselt aadressil
http://www.joud.ee/est/g161/
Suvemängudeks on loodud eraldi moodul, kus avanevad maakondadele kavas olevate spordialade
loetelu.
Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga võistlejate registreerimise ja tellida toitlustamise.
Soovitatav on registreerimine teha oma maakonna esindaja kaudu.
Registreerimise ja toitlustamise tellimise tähtaeg on 1. juuli 2019. a.
Registreerimise võib teha ka elektronposti aadressil karl.kontor@gmail.com, näidates ära võistleja
nime, sünniaasta ja harjutused.
2. Täiendav info: Karl Kontor telefon 505 4006.
3. Majutuse broneerimine Tartumaa Tervisespordikeskuses tel. 5551 2492 või e-mail:
tartumaa@tehvandi.ee. Kontaktisik Terje Talvik tel. 527 3831

4. Toitlustamine Tartumaa Tervisespordikeskuses laupäeval kell 8.00 -20.00 ja pühapäeval kell 8.0014.00. Kontaktisik Merike Kräkel tel. 513 3862.
X. Üldiselt
1. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab Eestimaa Spordiliit Jõud koos suvemängude
peakohtuniku ja spordialade peakohtunikega.
3. Informatsioon suvemängude kohta asub kodulehel www.joud.ee .
Eestimaa Spordiliit Jõud
Elva Laskespordiklubi

