14. Eestimaa talimängud
Õhkrelvadest laskmise juhend
I. Eesmärk
1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada Eestimaa talimängude võitjad õhkrelvadest laskmise programmis olevates harjutustes ja
kokkuvõttes paremad maakonnad.
II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 5. märtsil 2022.a. algusega kell 10.00 Narva laskespordikompleksis
(Fama tn 4, Narva).
III. Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Narva Laskespordiklubi.
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19
perioodil.
IV. Osavõtjad
Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade ja välisriikide laskureid.
Maakondade võistkonnad moodustatakse antud maakonna territooriumil elavatest, töötavatest,
õppivatest või antud maakonnas registreeritud spordiklubide sportlastest.
V. Võistluste programm ja ajakava
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistluste programmis on harjutused järgnevatele vanusegruppidele:
40 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
- mehed (sündinud 1978-2003)
- meesveteranid (sündinud 1977 ja varem)
- noormehed (sündinud 2004 ja hiljem)
- naised (sündinud 1978-2003)
- naisveteranid (sündinud 1977 ja varem)
- neiud (sündinud 2004 ja hiljem)
Võisteldakse ainult oma vanuseklassis.
Ajakava:
Püss ja püstol 40 lasku

Kõik vanusegrupid

I vahetus

10.00 - 11.15

II vahetus

11.30 - 12.45

III vahetus

13.00 - 14.15

IV vahetus

14.30 - 15.45

Vajadusel täiendav vahetus

16.00-17.15

VI. Maakondliku paremusjärjestuse selgitamine
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 15 parema tulemuse kohapunktid,
kusjuures I koht igas harjutuses ja vanusegrupis annab 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht
- 43 p, 5.-koht 42 p jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistlustel võivad osaleda välisriikide sportlased, kes saavad koha paremusjärjestuses ja omavad
õigust autasustamisele, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia.
VII. Autasustamine
I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-,
hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.
VIII. Majandamine
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast
osavõtumaksust, milline on 12.- eurot iga osavõtja kohta sõltumata harjutuste arvust. Osavõtumaks
üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
IX. Registreerimine
Eestimaa talimängudele registreerimine ja toitlustamise tellimine toimub veebipõhiselt aadressil
http://www.joud.ee/est/g161/
Maakondade registreerimismoodulis avaneb kavas olevate spordialade loetelu, sh õhkrelvadest
laskmine.
Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga võistlejate registreerimise ja tellida toitlustamise.
Soovitatav on registreerimine teha oma maakonna spordiliidu esindaja kaudu.
Registreerimise ja toitlustamise tellimise tähtaeg on 21. veebruar 2022. a.
Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige
osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala
peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.
Registreerimise võib teha ka elektronposti aadressil Mihalych600@gmail.com, näidates ära võistleja
nime, sünniaasta ja harjutused.
X. Üldiselt
1. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab Eestimaa Spordiliit Jõud koos talimängude
peakohtuniku ja spordialade peakohtunikega.
XI. Info
Peakohtunik: Andrei Mihhailov – tel 3542700, mobiil 56361769, e-mail Mihalych600@gmail.com
Larissa Peeters – mobiil 58149654
Aleksandr Makarov – mobiil 5518229
e-mail: narvalsk@gmail.com
14. Eestimaa talimängude info:
Eestimaa Spordiliit Jõud
Narva Laskespordiklubi

http://www.joud.ee/est/g188

