
                              

Korraldaja: Viimsi Laskurklubi, Audentese Spordiklubi ja Kaitsejõudude Spordiklubi 

Eesmärk: Selgitada välja Audentese karikavõistluste võitjad. Tuua rohkem laskureid laskmisvõist-

lustele ning motiveerida  erievate klasside võistlejaid osalema. Võimalus lasta Eesti 

meistrivõistluste kvalifikatsiooni tulemust meestel ja naistel.  

Osavõtjad: Võistlema kutsutakse Eesti Laskurliitu kuuluvaid laskureid 

Vanuseklassid: 
Üldarvestus Õhupüstol 60 lasku mehed ja naised ühes klassis.  

Etappide arvestuse lisapunktide vanuseklassid: Mjun, M, M46, M56, Mvet, Njun, N, Nvet 

 

Aeg, koht ja 

ajakava: 

 

Audentese lasketiir  

2018 aasta põhivõistluste ajakava (etapid): 

14.10.19 I vahetus 14:00,  II vahetus 16:00, III vahetus 18:00, IV vahetus 20:00 

(proovilaskude algus) 

28.10.19  I vahetus 14:00,  II vahetus 16:00, III vahetus 18:00, IV vahetus 20:00 

11.11.19  I vahetus 14:00,  II vahetus 16:00, III vahetus 18:00, IV vahetus 20:00 

25.11.19  I vahetus 14:00,  II vahetus 16:00, III vahetus 18:00, IV vahetus 20:00 

09.12.19  I vahetus 14:00,  II vahetus 16:00, III vahetus 18:00, IV vahetus 20:00 

….01.20  I vahetus 14:00,  II vahetus 16:00, III vahetus 18:00, IV vahetus 20:00 

 

NB! 15.00 vahetus tehakse siis kui osavõtjaid on rohkem kui 24. Enne igat etappi 

kajastatakse infot Audentese Karikavõistluste ametlikul facebooki lehel. Kes ei ole sellega 

liitunud, saab juhiseid küsida korraldaja käest. Vajalik Facebooki konto olemasolu. 2019/20 

a viimane etapp ja finaalvõistlus selgub uue aasta alguses. 

 

Punktide 

arvestus: 

Karikavõistlustel arvestatakse põhivõistluste kahte paremat tulemust, mis liidetakse 

koondtulemuseks.  

Lisapunkte antakse (näidatakse summana eraldi lisapunktide tulbas) iga vahetuse kolmele 

paremale (I koht 3, II, 2 ja III koht 1 punkti) ning iga seeriavõistluse vanuseklasside 

parematele (I koht 3, II, 2 ja III koht 1 punkti) tingimusel, et laskur saab ainult ühe 

arvestuse punktid (vanusegrupi või vahetuse – suurima punktiarvu nendest). Maksimaalselt 

saab laskur teenida ühe seeriavõistlusega 3 punkti ja etappidega kokku kuni 18 punkti. 

Finaalpäeva etapi eest lisapunkte ei saa.  

Kolmas arvestuslik koondtulemusse kirja minev tulemus lastakse finaalpäeval, mille alusel 

jagatakse välja finaali kohad. Finaali laskmine toimub samal päeval peale kolmandat 

arvestusliku põhivõistlust.  

Vanuseklassi peab osaleja teatama registreerumisel.  

Reeglid: Võistlused toimuvad vastavuses ISSF määrustele ja reeglitele. 

Finaal: Finaalipäeva võistlustele pääsevad kõik laskurid, kes on eelnevalt saanud Audentese 

karikavõistlustelt kirja vähemalt kaks tulemust. Finaalpäeva võistluste tulemus liidetakse 

kahe parema tulemuse koondtulemuseks, mille alusel selgitatakse finaali pääsevad laskurid. 

Finaallaskmine korraldatakse 1-8  ja 9-16 kohtade välja selgitamiseks. Täpsem 

finaallaskmise info finaalvõistluse juhendis (avaldatakse enne võistlust) 

 

Autasustamine: 

 

Etapi võistlustel korraldajate poolt auhindu ei anta, kuid osalejad võivad välja panna 

nimelisi eriauhindu kategooria või üldarvestuse parimatele.  

 

Majandamine: Võistlemisega seotud kulud kannavad laskespordiklubid või võistlejad ise. Stardimaks 6 

euri võistluse kohta. Noored 3 euri. 

Registreerunud, kuid laskma mitte ilmunud laskur kohustub tasuma vastava etapi osalustasu 

täielikult, kui ta oma mitteosalemisest teada ei anna. Juhul kui mitteosalemisest antakse 

teada kuni 2 h enne võistluse algust võistluspäeval (kell 12:00), siis tuleb tasuda 4 €, etapile 

eelneval päeval teatades 2 € ning mitteosalemisest teada andmisel kaks päeva enne etappi, 

tasu kohustust ei teki. 

Audentese karikavõistluste juhend 

2019/2020 



 

 

Eelregistreeri-

mine:  

Eelregistreerimine teha hiljemalt kaks päeva enne karikaetapi võistlust veebiaadressil  

https://doodle.com/poll/r2i5ce8wxytfcxqy (iga etapi eel saadetakse uus link). Kohtade arv 

piiratud. Eelisjärjekorras võetakse laskma laskurid, kes lasevad sarjas kaasa vähemalt kaks 

põhivõistlust ja finaalipäeva võistluse.  

Info: Registreerimise info Arles Taal, 5059281, arles.taal@icloud.com 

 
Võistluste kohtunikud Mati Jaeski ja Liivi Erm. 

Arvestuskohtunikud Liivi Erm, Mati Jaeski 

https://doodle.com/poll/r2i5ce8wxytfcxqy

