
 

 

 
 
 
 

VÕISTLUSJUHEND 
 

3rd BALTIC OPEN CHAMPIONSHIP 
II stage Estonia, Männiku 

SKEET & TRAP 
 
 
 
Toimumise aeg: 20-21.06.2020 algusega kell 10.00 

 

Toimumise koht: Männiku Jahilasketiir 

 
Võistlusklassid: Y – üldarvestus 

Jn – juuniorid, nii poisid kui tüdrukud ning sündinud 2000 ja varem 
W – Naised 
Meeskond – Igal riigil peab olema kolm või rohkem laskurit, et nad 
saaksid osa võtta meeskonna arvestusest. Meeskond moodustatakse 
kolme riigi parima laskuri kvalifikatsiooni tulemustest 

 
Programm: Y – SKEET 125 + finaal / TRAP 125 + finaal 

Jn & W - SKEET 125 / TRAP 125 
 
Esimene päev lastakse 75 märki ning teine päev 50. 
 
Harjutust Skeet lastakse kahel rajal, Nasta ja Laporte masinatega. 
Harjutust Trap lastakse ühel rajal, Nasta masinatega. 

 
Kohtunikud  Mõlemas harjutuses on rajal üks põhikohtunik ja kaks laskurit 

äärekohtunikena, kes võetakse peale seeria lõppu vastavalt järjekorrale. 
 
Võistlusreeglid: Võistlus peetakse vastavalt ISSF reeglite järgi, va. erandid: 

1) Puudub Trapi finaali õige skeem – lastake 50 märki (25+5+5+5+10) 
kasutades tavalist Trapi skeemi põhjana. 

2) Mõlema harjutuse SK ja TR finaalis puudub ajalimiiti tähistav kell 
 
Osavõtutasu: Y – 60€ 
 Jn & W – 30€ 
 Meeskond – osavõtutasu puudub 
 

Osavõtutasu tasutakse enne võistluste algust sularahas kohapeal või 
ülekandega hiljemalt 19. juuniks pangakontole: 
Makse saaja: Eesti Laskurliit 
Arveldusarve: EE372200221002102442 
Selgitusse: Laskuri nimi ja võistlus 

 

Registreerimine:  Oma osalusest palun teada anda emailile sergei.kivi@mail.ee hiljemalt 

19.06 kell 14:00, märkides ära oma sünniaasta ning lastava harjutuse. 

mailto:sergei.kivi@mail.ee


 

 

Autasustamine: Autasustatakse mõlema harjutuse individuaal klasside kolme parimat 

medalite ning diplomitega. Lisaks üldarvestuse esimesele kohale 

antakse üle rändkarikas.  

Mõlema harjutuse kolme parimat meeskonda autasustatakse samuti 

medalite ning diplomitega. 

* Individuaal klasse autasustatakse juhul, kui võtab osa neli või rohkem 

osavõtjat. 

 

Treeningud: Männiku Jahilasketiir on avatud nii Trap kui Skeet treeninguteks 

teisipäevast reedeni kell 11:00 – 18:00.  

Üks treeningseeria maksab 6€. 

 

Lisainfo: Võistluste korraldajatel on õigus teha muudatusi programmis, kui see 

on vajalik. 

 

Küsimuste korral tel: +372 5043336 või email: sergei.kivi@mail.ee 

 

 

Eesti Laskurliit 


