
REIN VALDRU IX memoriaal 

ÕHKRELVADEST LASKMISES 

V õ i s t l u s j u h e n d 

 
 

Eesmärk : Mälestada tunnustatud laskesporditreenerit Rein Valdrut, soodustada laskuritel 

võistlusvormi saavutamist rahvusvahelisteks võistlusteks valmistumisel ning võimaldada 

klassinormide täitmist.  

 

Osavõtjad : Eesti Laskurliidu liikmesklubide laskurid ja külalislaskurid 

Üldarvestus (2005 ja varem sündinud)  

Noored toe pealt laskmises (2006 ning hiljem sündinud)  

 

Aeg ja koht : Võistlused toimuvad 1.-2. veebruaril 2020. a Paide Hillar Hanssoo põhikooli võimlas, 

aadressil Kooli 1, Paide, algusega kell 9:00 mõlemal päeval.  

 

Kavas :  õhupüss ja õhupüstol 60 l (M, N) + finaalid mõlemal päeval  

õhupüss toe pealt 20 l (2006 ning hiljem sündinud noortele) 

 

Laskmine toimub elektroonilistesse märklehtedesse. Igale võistluspäevale järgneb finaal nii püssis 

kui püstolis 8-le päeva parimale laskurile. Üldvõitja selgub kahe päeva koondtulemuse põhjal!  

 

Majandamine : Võistlejate lähetamisega seotud kulud katavad lähetavad organisatsioonid.                 

Mmmmmmmmm  Majutuse kohta leiate infot järgmiselt leheküljelt. 

 NB! Palume kaasa võtta vahetusjalanõud võistlusalal viibimiseks. 

 

Osavõtumaks : 60 l: Kahe päeva laskmise tasu (2x60 l) on 20 EUR ja ühe päeva start (60 l) on 12 

EUR, mis tasutakse arve alusel ülekandega või sularahas kohapeal. 

Stardimaksu hinnas on ka toitlustamine! 

  20 l: Toe pealt laskmise start on 5 EUR. Toitlustamine ei ole hinna sees. 

 

Autasustamine : Iga võistluspäeva parimat meest ja naist nii püssis kui püstolis autasustatakse 

auhinnaga. Kahe päeva koondtulemuse I, II ja III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse 

kinkekaardiga.  

 

Osavõtuks registreerumine kuni 27.01.2020  

e-mail: jarvamaalsk@gmail.com (nimi, harjutus, vahetusesoov)  

 

Osalejate tulemused ja andmed avaldatakse peale võistlust Eesti Laskurliidu kodulehel  

 

Järvamaa Laskespordiklubi 

 

 



Võimalikud ööbimisvariandid: 
 

 

Tõru külalistemaja.  

Avatud kell 7-22. Hind 61 EUR kahene tuba.  

 

Nelja Kuninga hotell.  

Hind ca. 77 EUR kahene tuba.  

 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodu.  

Hind alates 15 EUR inimene. Hommikusöök kokkuleppel (ca.5 EUR).  

Kontakt 5344 3473 

 

Veskisilla hotell Türi-Allikul.  

Hind 64 EUR kahene tuba.  

Kontakt 385 7050  

 

Järva House.  

Majutus kuni 5 inimest.  

Tel: +372 5031948 või info@jarvahouse.com. 

  

 

Paide B&B 

+37255574373, tasskohvi@hot.ee 

avatud ainult ettetellimisel 

 

 

Perekond Kiisk kodumajutus 

Lisainfo kristina.kiisk@gmail.com 

 

 

http://www.toruhostel.com/?sivu=Esileht
http://nelikuningat.ee/hinnakiri/
http://jkhk.ee/pages/teenused.php
http://www.veskisilla.ee/hotell/
http://www.jarvahouse.com/
mailto:info@jarvahouse.com
mailto:tasskohvi@hot.ee

