KINNITATUD
Saaremaa maleva pealiku 2020 aasta
Käskkirjaga ”Laskevõistluse
„Muhu Karikas 2020“ juhendi kinnitamine“
Lisa 1

MUHU KARIKAS 2020
Laskevõistluste juhend
I EESMÄRK



Teha laskeoskuste arendamiseks koostööd võistlustele kaasatavate laskurklubidega
ja liitlaste allüksustega
Selgitada välja parimad laskjad

II AEG JA KOHT





Laskevõistlus toimub laupäeval, 26.09.2020
Juhul kui nimetatud kuupäeval ei saa võistlust läbi viia, siis lükkub võistlus edasi.
Edasilükkumise puhul anname sellest kindlasti teada
Koht: Koguva karjäär Muhus
Kohal olla kell 09:00 (rivistus, laskejärjekorra avalikustamine, instruktsioonid)
10:00 laskmiste algus

III OSAVÕTJAD





Võistlusest saavad osa võtta Kaitseliidu, Kaitseväe, Eesti Laskurliidu, Eesti
Jahimeeste Seltsi, Eesti Jahispordi Liidu, Eesti Practical-laskmise Ühingu ning meie
liitlasriikide kaitsevägede allüksuste ja vabatahtlike laskurklubide liikmed
Võistlemine toimub nii individuaalarvestuses kui võistkondlikus arvestuses
Korraldaja: Kaitseliidu Saaremaa malev
Peakohtunik: KL Saaremaa maleva operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem

Võistlusklassid:
 Täpsuskütid (lahtise kirp-sälk ja dioptersihikuga) lasevad sihtmärke kaugustel 200,
300 ja 500 m
 Snaiprid (optilise sihikuga) lasevad sihtmärke kaugustel 300, 500 ja 700 m
 Snaiper MAGNUM (optilise sihikuga kuni 8,6mm kaasa arvatud WinMAG .300,
WinMAG .338) kaugustel 500, 700, 850 ja 1000 m
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 Võistkondlik arvestus: igas võistkonnas on 3 liiget: 2 täpsuskütti ja 1 snaiper
(MITTE MAGNUM)
 Snaiper MAGNUM võistlusklassis võisteldakse AINULT individuaalarvestuses

IV REGISTREERIMINE


Osalejate nimed teatada eelregistreerimiseks meili teel KL Saaremaa maleva
operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülemale aadressil: ivo.turja@kaitseliit.ee




Palume registreeruda võimalikult varakult kuid mitte hiljem kui, 17.09.2020
Meili teel registreerunutele antakse tagasiside esimesel võimalusel, registreerimise
lõpetamise järel antakse kõigile registreerunutele täpsustav tagasiside hiljemalt
kolmapäeval, 23.09.2020
Osalejate konfidentsiaalsuse tagamine: neid võistlejaid, kes ei soovi võistluste
protokollis avaldada oma õiget nime, saab registreerimisel märkida
võistlusprotokolli varjunimedega. Sel juhul korraldajad võistleja õiget nime ei
avalda
Täpsustavad küsimused telefoni teel: 58554489, 7179453, ivo.turja@kaitseliit.ee





TOETUS
 Toetuse tagab iga võistkond iseseisvalt, vastavalt vajadustele. Võimalik on ööbida
kas kohapeal telgis või majutusasutustes (nt Vanatoa turismitalus www.vanatoa.ee;
info@vanatoa.ee)
 Korraldaja tagab lõunasöögi
V AJAKAVA
09:00 – 09:30
09:30 – 09:45
10:00 – 17:00
17:00 – 19:00

Kohaloleku ja relvaloa kehtivuse kontroll, rivistus, mandaat,
järjestuse loosimine.
Võistlejate ettevalmistused.
Laskmised.
Lõpetamine, autasustamine.

VI PIIRANGUD


Osalejate piirarvud:
1) Kirp-sälk ja dioptersihikuga täpsuskütid
- Eel registreeritakse kokku kuni 30 osalejat (registreerimise järjekorras)
- Igast malevast ja osalevast organisatsioonist saab eel registreerida
maksimaalselt kuni 5 täpsuskütti
- Võistkondlikku arvestusse lähevad võistluspäeva hommikul
võistkondade esindajate poolt nimetatavad laskurid (iga osalev malev
saab komplekteerida kuni 2 võistkonda)
- Soovi korral saab osaleda ka ainult individuaalarvestuses
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2) Optilise sihikuga snaiprid:
- kokku eel registreeritakse kuni 30 osalejat
- igast malevast ja osalevast organisatsioonist saab eel registreeruda kuni
3 osalejat
- võistkondlikku arvestusse lähevad võistluspäeva hommikul võistkonna
esindaja poolt nimetatavad laskurid (saab komplekteerida kuni 2
võistkonda)
- soovi korral saab osaleda ka ainult individuaalarvestuses
3) Snaiper magnum klassis registreeritakse maksimaalselt 20 võistlejat
- Snaiper MAGNUM klassis saab osaleda ainult individuaalarvestuses


NB! Eritingimused:
1) Juhul kui osaleda soovijate eelregistreerimiseks saadetakse rohkem taotlusi kui
eeldatud, pääsevad võistlema varem registreerumistaotluse esitanud võistlejad.
Mitte võistlema pääsenud võistlejatele antakse sellest viivitamatult teada
2) Juhul kui mistahes võistlusklassis eel registreerub osalejaid vähem kui eeldatud,
või mõni eel registreerunud võistlejatest loobub, saab Saaremaa malevaga
kokkuleppel registreerida vabaks jäänud kohtadele täiendavaid
individuaalvõistlejaid kuni 24.09.2020
3) Enne võistlust normaaljooksu kontrollimist ei toimu: iga osaleja hoolitseb oma
relva(de) täpsuse eest enne võistlusele tulekut ise
4) Ühel ja samal võistlejal on võimalus osaleda erinevates võistlusklassides

VII VÕISTLUS
Relvad:
 Täpsusküttidel ja snaipritel on lubatud nii iselaadivaid kui poltlukuga tulirelvi
kuni .30CAL . ( 7,62 mm) ja Saksa vintpüsse kaliibriga 7,92 mm
 Snaiper MAGNUM võistlusklassis on lubatud kasutada snaiperrelvi, mille kaliiber
ei ületa 8,6 mm
Laskemoon:
 Kõigil osalejatel on võimalik kaasa võtta oma laskemoon
 Kes soovib, saab kasutada Saaremaa maleva poolt antavat standardmoona
(7,62x51 mm Stg-58) (vajalik teatada registreerimisel)
 Snaiper MAGNUM laskemoona Saaremaa malev osalejatele ei anna
Sihtmärgid ja laskekaugused:
 Sihtmärkideks on kõigil distantsidel Kaitseväes kasutusel olev sihtmärk nr 02.
Täiskuju
 200, 300, 500, 700, 850 ja 1000 m distantsidel asuvate sihtmärkide kaugused
tulejoonest on ligikaudsed, sihtmärkide täpse kauguse määramine on võistleja enda
ülesanne (soovitav on laserkaugusmõõtja olemasolu ja kasutamine!)
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Korraldus:
 Kohaloleku ja relvaloa kehtivuse kontroll toimub võistluspäeva hommikul enne
rivistust
 Võistlusjärjekord avaldatakse võistluspäeva hommikul pärast rivistust
 Tulejoonele mahub korraga kuni 20 laskurit
 Kirp-sälk ja dioptersihikuga täpsuskütid lasevad esimestena
 Seejärel lasevad snaiprid (nende järjekord loositakse eraldi)
 Kõik osalejad lasevad esmalt kõige lühema distantsi sihtmärke, siis lastakse
järgmise
distantsi sihtmärke jne
 Snaiper MAGNUM klassis saab osaleda ainult individuaalarvestuses
Distants

Sihtmärk

Võistlusklass

Laskude arv

200

02 - Täiskuju

Täpsuskütt

10

300

02 - Täiskuju

500

02 - Täiskuju

700

02 - Täiskuju

850

02 - Täiskuju

Täpsuskütt /
Snaiper
Täpsuskütt
Snaiper/
Snaiper magnum
Snaiper/
Snaiper magnum
Snaiper magnum

10 /
5
10 /
5/
5
5/
5
5

1000

02 - Täiskuju

Snaiper magnum

5

Lasketulemuste kontrollimine:
 Lasketulemusi fikseerivad võistluse kohtunikud, kes on kaasatud erinevatest
organisatsioonidest
 Kõik võistlusel osalejad saavad vahetult pärast igat laskevooru lasketulemusi näha
(sihtmärgid tuuakse laskejoone taga asuvale kohtunike alale)
Ohutus ja abivahendid:
 Kõikidel harjutustel on laskeasend lamades, harkjala või liivakoti kasutamine on
lubatud
 Lubatud on kasutada nii elektroonilisi kui mehaanilisi kauguse- ning tuulemõõtjaid
 Kõrvaline abi sihtmärkide kauguste, tabamuste ja ilmastikumõjude hindamisel on
keelatud
 Laskeharjutused viiakse läbi ainult rajakohtuniku korralduste alusel:
- korraldus laadida
- korraldus tuld
- korraldus tuli seis
 Iga korralduse kehtestab vile
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Laskur, kes tulistab enne või pärast vilega antud korraldust, eemaldatakse
koheselt võistlustelt
Rajakohtunikule antakse ülestõstetud käega märku harjutuse enneaegsest
lõpetamisest või esinenud tõrgetest
Rajakohtunik annab loa laskekohalt tõusmiseks ainult peale võistleja relva ohutuskontrolli
Laskekohalt tõusmine ja lahkumine enne harjutuse lõppu on lubatud ainult
rajakohtuniku loal pärast relva tühjakslaadimist ning ohutuskontrolli
Relva on lubatud kotist/kohvrist välja võtta ainult laskekohal
Laskurid, kes eiravad ohutusreegleid, viisakat käitumistava ning
võistluskorda, eemaldatakse peale teist hoiatust võistlustelt

VIII PROTESTIDE ESITAMISE KORD


Protestid esitatakse 15 minuti jooksul peale tulemuste fikseerimist ja teatamist.
Hiljem esitatud proteste kohtunikekogu arutama ei hakka.

IX AUTASUSTAMINE





Toimub vahetult peale võistluse lõppu kohapeal
Võistlusklassi võitjad (individuaal- ja võistkondlikus arvestuses) saavad oma
valdusesse võistluse rändkarika kuhu graveeritakse võitja nimi ja aastaarv
Eelneva aasta võistluse võitjad peavad neile antud rändkarika hiljemalt
võistluspäeva hommikul korraldajatele üle andma
Iga klassi võitjaid premeeritakse auhindadega. Esimesed kolm paremat igas
võistlusklassis (ja kolme parima võistkonna liikmed) saavad medali ja diplomi
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Registreerimisvorm
Osavõtja
nimi

Protokollides Registreerimise Organisatsion
kasutatav
kuupäev
/KL/KV/klubi/
nimi
välisriik

Relv ja
kaliiber

Kontakt tel

1
2
3
4
5
6
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e-post

Relvaloa
number/märkused

Võistlusklass

