
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 
HAAVLILASKMISE olümpiaharjutustes 

V õ i s  t  l  u  s  j  u  h  e  n d 
2019 

Eesmärk : Selgitada Eesti Vabariigi 2019.a. meistrid ja medalivõitjad meeste, naiste, 
juunioride ja veteranide klassides, soodustada klassinormide täitmist ning 
kontrollida võistlusvormi. 

Aeg, koht: Meistrivõistlused toimuvad 27.07 - 28.07.2019. a. Männiku jahilasketiirus. 
Programm: 27.07      kell 10.00 Olümpia Trap ja Olümpia Skeet 75 märki 

28.07 kell 10.00 Olümpia Trap ja Olümpia Skeet 50 märki + finaal (üldarvestuse 6 
parimat). 

 Võistlusprogramm vastavalt ISSF reeglitele. Erandina võib Männiku Lasketiiru 
elektroonilise programmi puudulikkuse tõttu esineda kõrvalekaldeid ISSF 
reeglitest Olümpia Trap finaali läbiviimisel, erisused teatatakse finalistidele enne 
finaali läbiviimist võistluste peakohtuniku poolt.   

Osavõtjad : Eesti Laskurliidu klubide laskurid. Eesti meistrid selgitatakse nii individuaalses kui 
võistkondlikus arvestust.  
Juunioride arvestuses saavad võistelda 1999 ja hiljem sündinud noormehed ja 
neiud. Juunioride ja naiste meistrid selgitatakse põhivõistluse (125 märki) alusel, 
võistkondlikku arvestust eraldi ei peeta. Juhul kui juunioride klassi võistleja tulemus 
kvalifitseerub finaali siis juunioride klassi võistleja osaleb finaalis võrdsetel alustel 
teiste finalistidega. 
Veteranide (60 aastased ja vanemad mehed ja naised) meistritiitel antakse välja teise 
võistluspäeva (28.07.2019) 50 märgi arvestuses. Veteranid võistlevad ühes arvestuses 
olenemata harjutusest.  
Võistkondlikku arvestust peetakse igas harjutuses ühes klassis, võistkonna suurus 3 
(kolm) võistlejat ja võistkonda võivad kuuluda kõikide võistlusklasside võistlejad. 
Võistkondlik paremus selgitatakse põhivõistluse (125 märki) alusel. 
Külalisvõistlejad saavad kaasa võistelda põhivõistlusel, kuid mitte finaalis. 

Majandamine : Meistrivõistluste korralduskulud kannab Eesti Laskurliit. Võistlejate lähetamise, 
majutamise ning toitlustamisega seotud kulud kannavad lähetavad organisatsioonid. 
Osavõtumaks: meestel 50 EUR (ainult veteranide klassis (60+) võistlejad tasuta), naistel 
ja juunioridel 25 EUR; tasuda ülekandega hiljemalt 25.juuliks 2019.a. Eesti Laskurliidu 
arveldusarvele: Swedbank EE372200221002102442 

Autasustamine : Igal võistlusalal I, II ja III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse vastava medaliga. 
Võistkonnamedalid antakse välja kui harjutuses osaleb vähemalt kolm võistkonda. 
Vähemate võistkondade osalemisel antakse välja ainult kuldmedalid. 

Registreerimine osavõtuks:  
hiljemalt kuni 25.juuli 2019.a, võistluste peakohtunik Sergei Kivi, e-mail: 
sergei.kivi@mail.ee, kontakttel: 5043336.  
Hilinejad saavad osaleda vabade kohtade olemasolul ja osavõtutasu tasumisel 
registreeruda esimese võistluspäeva hommikul kuni registreerimise sulgemiseni kell 
09.30. 

 
Eesti Laskurliit 
Haavlilaskmise Alakomitee 
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