JAAN BALODISE MÄLESTUSVÕISTLUSED
2018
JAHIPRAKTILISTES LASKEHARJUTUSTES
JUHEND
1. Võistlused viiakse läbi 30.11-01.12.2018 käesoleva juhendi järgi.
2. Koht – Jaanikese Jahinduse OÜ siselasketiirus Kelli 2, Jaanikese küla, Valga vald, Valgamaa, Eesti.
3. Relvad:
3.1 Sileraudsed püssid - keelatud automaatlaadimisega püssid – lubatud kaliibrid:
3.1.1 16;
3.1.2 12.
3.2 Vintpüssid – lubatud kaliibrid:
3.2.1 5,45 x 39;
3.2.2 223 Rem (5,56x45);
3.2.3 243 Win (6,16x51);
3.2.4 7,62 x39;
3.2.5 308 Win (7,62 x 51);
3.2.6 7,62 x 54R;
3.2.7 30-06 (7,62 x 63).
3.3 Suudmekompensaatorite ja suudmeraskuste kasutamine on keelatud.
4. Lubatud on kasutada relvaseadusega tsiviilkäibes lubatud täiendavad lisaseadmed nt lasersihikud jne.
5. Laskemoon - Kasutatakse ainult Zala Arms ja Barnauli padrunitehasete laskemoona, mis on läbiviijate
poolt tasuta ning väljastatakse kohapeal. :
5.1 Sileraudsed relvad – Zala Arms padrunitehase toodang (kaliibrid 16 ja 12. padrunid „Zala Sport“
28g);
5.2 Vintraudsed relvad – Barnauli padrunitehase toodang (vastavalt lubatud kaliibritele kuuli tüüp
FMJ).
6. Osalustasu – 30 .- EUR harjutuse kohta.
7. Võistlustele registreerimine algab 15. oktoobril ja lõpetatakse vabade kohtade olemasolul
20.novembril 2018. Laskeaegade plaan-graafik on vaadatav www.jaanikese.ee /JBMV 2018/
veebilehel.
Registreerimine toimub e-mailile jaanikeseou@gmail.com etteantud registreerimislehe järgi.
Ajakava ja registreerimine saab valida aja, mis lisatakse 2 päeva jooksul regamistreerimisest
laskeaegade tabelisse. Peale võistleja nime lisamist laskeaegade plaan-graafikusse peab võistleja
tasuma osavõtutasu MTÜ Jaanikese Jahiühing arveldusarvele SWEDBANK AS IBAN:
EE472200221029718356, BIC: HABAEE2X. Kui viie päeva jooksul ülekanne pole laekunud võistleja
registreering tühistatakse.
8. Jahipraktilised harjutused:
8.1 Laskekaugus:
8.1.1 Laskmiseks sileraudsest relvast on 35m;
8.1.2 Laskmiseks vintrelvast on 50m.
8.2 Märklehed:
8.2.1 Sileraudsest relvast messea nn Euroopa siluett – viie tabamisalaga (10; 9; 8; 5;3);
8.2.2 Vintrelvast jooksva metssea kujutis, nn Olümpia siluett, mille abaluu kohale on trükitud
gabariitrõngad. 10-ne ringi keskpunkt peab asuma metssea koonu tipust horisontaalselt
mõõdetuna 500 mm kaugusel.
8.3 Laskeharjutused:
8.3.1 Sileraudse relva harjutus. Harjutus koosneb 4-st 10-ne lasulisest seeriast. Siluett liigub
kiirusega 4 m/s (10 m laiuse akna läbimise aeg 2,5s. Lubatud kõikumine +/- 0,1s).
8.3.1.1 1. ja 3. seeria – kümme üksiklasku liikuvasse (vaheldumisi paremalt ja vasakult)
siluetti;
8.3.1.2 2. ja 4. seeria – kuus üksiklasku + kaks dubleed liikuvasse (vaheldumisi paremalt ja
vasakult) siluetti;
8.3.2 Vintrelva harjutus. Harjutus koosneb 4-st 10-ne lasulisest seeriast.
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8.3.2.1 1. ja 3. seeria kümme üksiklasku liikuvasse (vaheldumisi paremalt ja vasakult) siluetti.
Aeglane jooks - Siluett liigub kiirusega 2 m/s (10 m laiuse akna läbimise aeg 5s.
Lubatud kõikumine +/- 0,2s).
8.3.2.2 2. ja 4. seeria kümme üksiklasku liikuvasse (vaheldumisi paremalt ja vasakult) siluetti.
Kiire jooks - Siluett liigub kiirusega 4 m/s (10 m laiuse akna läbimise aeg 2,5s.
Lubatud kõikumine +/- 0,1s).
Liikuvate siluettide laskmine toimub kahel rajal korraga.
Proovilaske ei ole.
Võistlustel võivad osaleda kõik isikud, kes vastavad relvaseaduse nõuetele.
Võistluste arvestus on individuaalne ja võistkondlik. Võistkonna suuruseks on 4 laskurit. Üks laskur
võib osaleda kuni kahes võistkonas, kui võistleb eriliiki relvadega. Võistkonna koosseisus lastud
tulemust arvestatakse kõikidel laskuritel ka individuaaltulemusena.
Võistlusklassid:
• VÕISTKOND
-TEAM;
• INDIVIDUAAL
-IND.
Võistlejad peavad kohal olema vähemalt 1 tund enne harjutuse algust vastavlt eelregistrerimisele
võistlejate registreerimiseks ja relvade tehnilise kontrolli läbimiseks. Hilinenud võistlejaid võistlusele
ei lubata.
Laskmisel kuulmiskaitsmete kasutamine on kohustuslik.
Tulejoonele asudes peavad võistlejatel olema kaasas kogu varustus, mis on võistlusseeria
sooritamiseks vajalik. Tulejoonelt lahkumine puuduliku varustuse tõttu võrdsustatakse võistluse
katkestamisega.
Tulemuste hindamine:
17.1 Sileraudse relva arvestuses võrdsete tulemuste korral nii individuaalarvestuses kui ka
võistkondlikus arvestuses esikolmiku paremusjärjestus määratakse esimeses seerias enim
kümneid, seejärel üheksaid, kaheksaid jne saavutanu. Kui esimese seeria tulemused on võrdsed
võetakse aluseks teine seeria jne. Võistkondlikus arvestuses võetakse aluseks võistkonna parima
laskuri tulemused.
17.2 Vintrelva arvestuses võrdsete tulemuste korral nii individuaalarvestuses kui ka võistkondlikus
arvestuses esikolmiku paremusjärjestus määratakse esimeses seerias enim kümneid, seejärel
üheksaid, kaheksaid jne saavutanu. Kui esimese seeria tulemused on võrdsed võetakse aluseks
teine seeria jne. Võistkondlikus arvestuses võetakse aluseks võistkonna parima laskuri tulemused.
Tulemuste teavitamine:
18.1 Vahetuse tulemused avaldatakse 30 minuti jooksul peale vahetuse lõppu Jaanikese Jahinduse
OÜ kodulehel www.jaanikese.ee ning võistluspaiga infotahvlil
18.2 Võistluste lõpp-protokoll avaldatakse peale võistluse lõppu 1 tunni jooksul Jaanikese
Jahinduse OÜ kodulehel www.jaanikese.ee ning võistluspaiga infotahvlil.
Tulemuste arvestamine:
19.1 VÕISTKOND (TEAM);
19.2 INDIVIDUAAL (IND).
Protestide esitamine.
20.1 Vahetuste tulemuste kohta protestide esitamise aeg on 30 minutit protokolli avaldamisest
Jaanikese Jahinduse OÜ kodulehel www.jaanikese.ee ning võistluspaiga infotahvlil.
20.2 Lõpp-protokollis kajastatud tulemuste kohta protestide esitamise aeg on 30 minutit protokolli
avaldamisest Jaanikese Jahinduse OÜ kodulehel www.jaanikese.ee ning võistluspaiga infotahvlil.
20.3 Protesti esitamise tasu on 50.- EUR, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse.
20.4 Juhendis reguleerimata küsimused lahendab Korraldaja.
Autasustamine:
21.1 Parimaid laskureid ja võistkondi premeeritakse diplomite, auhindade ja karikatega;
21.2 ERIAUHIND – loositakse kõigi osalejate vahel.

