Käesolev kord on EJSL-i juhatuse
poolt vastu võetud ja kehtestatud
juhatuse „03”veebruari 2016 a.
otsusega.

EESTI JAHISPORDI LIIDU LASKESPORTLASTE
KLASSIFITSEERIMISE JA
TASEMEGRUPPIDE MÄÄRAMISE KORD
HAAVLILASKMISE DISTSIPLIINIDEL
1. ÜLDTINGIMUSED
1.1. Käesoleva Eesti Jahispordi Liidu (edaspidi nimetatud „EJSL“) juhatuse poolt kinnitatud Eesti
Jahispordi Liidu laskesportlaste klassifitseerimise ja tasemegruppide määramise korra (edaspidi
nimetatud „Kord“) peamiseks eesmärgiks on korraldada, reguleerida ja edendada EJSL-i pädevusse
kuuluvate haavlilaskmise distsipliinide arengut Eesti Vabariigis. Samuti on Korra eesmärgiks
saavutada jahilaskmisega tegelevate Eesti Vabariigi laskesportlaste taseme jätkuv parendamine.
1.2. Kord kehtib kõigi EJSL pädevuse alla kuuluvate jahilaskmise distsipliinide suhtes ning nende osas
EJSL-i poolt korraldatavatest võistlustest osa võtta soovivate laskesportlaste suhtes. EJSL-i juhatusel
on õigus otsustada ka muude võistluste arvesse võtmist.
1.3. Kord kehtestab EJSL-i litsentsi omavate laskesportlaste klassifitseerimise ja tasemegruppide
määramise tingimused ja juhendi.
1.4. Korras toodud EJSL-i klassifitseerimise süsteem kehtestab igale laskesportlasele võistlusklassi,
määramaks tal õiguslikul tasemel võistelda teiste samasse võistlusklassi kuuluvate laskesportlastega.
1.5. Korras toodud EJSL-i tasemegruppide määramise süsteem kehtestab igale laskesportlasele
võistlusgrupi, võimaldamaks tal võrdsel tasemel võistelda teiste samasse tasemegruppi kuuluvate ning
sarnase sportliku tasemega laskesportlastega.
1.6. Korras toodud klassifitseerimist ja tasemegruppide määramist korraldatakse 1 (üks) kord aastas ja
seda hiljemalt enne järgmise hooaja algust. Määratud klassifikatsioon ja tasemegrupid kehtivad
arvestusliku aasta 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
1.7. Korras nimetatud klassifitseerimist ja tasemegruppide määramist võib EJSL teha ka sagedamini,
kui on sätestatud punktis 1.6., kuid selleks peavad vastaval laskesportlasel olema täidetud Korra
punktis 4 sätestatud tingimused.
1.8. Klassifitseerimisel ja tasemegruppide määramisel arvesse minevate võistluste nimekirja kinnitab
EJSL-i juhatus käesoleva korraga.
2. KLASSIFITSEERIMISE KORRALDUS
2.1. Korra kohaselt nähakse iga EJSL-i pädevuse alla kuuluva laskmisdistsipliini osas ette 5 (viis)
võistlusklassi ja seda järgmiselt:
2.1.1. Klass “Naised” (lühend LAD). Nimetatud klassi kuuluvad naissoost laskurid sõltumata
vanusest.
2.1.2. Klass “Juuniorid” (lühend JUN). Nimetatud klassi kuuluvad meessoost noorlaskurid, kes on
vanuses kuni 20 eluaastat. Võistlusklassi vanust arvestatakse täisaasta järgi, st kui laskur saab jooksva
aasta sees 21 aastat vanaks, siis võistleb ta nimetatud aastal juba seenioride võistlusklassis, seda ka
juhul kui 21. aastaseks saadakse 31.detsembril.
2.1.3. Klass “Seeniorid” (lühend SEN). Nimetatud klassi kuuluvad meessoost laskurid, kes on
vanuses 21 – 55 eluaastat. Võistlusklassi vanust arvestatakse täisaasta järgi, st kui laskur saab jooksva
aasta sees 56 aastat vanaks, siis võistleb ta nimetatud aastal juba veteranide võistlusklassis, ka juhul
kui 56. aastaseks saadakse 31.detsembril.
2.1.4. Klass „Veteranid“ (lühend VET). Nimetatud klassi kuuluvad meessoost laskurid, kes on
vanuses 56 – 65 eluaastat. Võistlusklassi vanust arvestatakse täisaasta järgi, st kui laskur saab jooksva
aasta sees 66 aastat vanaks, siis võistleb ta nimetatud aastal juba superveteranide võistlusklassis, ka
juhul kui 66. aastaseks saadakse 31.detsembril.
2.1.5. Klass „SuperVeteranid“ (lühend SVT). Nimetatud klassi kuuluvad meessoost laskurid, kes on
vanuses 66 eluaastat ja vanemad. Võistlusklassi vanust arvestatakse aasta järgi, mil saadakse 66 aastat
vanaks, seda ka juhul kui 66. aastaseks saadakse 31.detsembril.

2.2. Punktis 2.1. toodud klassifitseerimise süsteemi rakendatakse kõigil EJSL-i ja tema liikmesklubide
poolt korraldatavatel võistlustel.
3. TASEMEGRUPPIDE MÄÄRAMISE KORRALDUS
3.1. Korras toodud tasemegruppide määramist teostatakse:
3.1.1. 1 (üks) kord aastas, enne järgmise hooaja algust, kuid mitte hiljem kui alanud aasta 31.
jaanuariks;
3.1.2. tasemegruppide määramise eeltingimuste täitmisel on EJSL-il õigus teostada tasemegruppide
määramist ka sagedamini kui on toodud punktis 3.1.1.
3.2. Korra kohaselt nähakse EJSL-i pädevuse alla kuuluvate haavlilaskmisedistsipliinide osas ette 4
(neli) laskesportlaste tugevusgruppi ja seda järgmiselt:
3.2.1. Grupp “A” – tasemelt esimene tugevusgrupp, mis tagab I järgu laskesportlase nimetuse;
3.2.2. Grupp “B” – tasemelt teine tugevusgrupp, mis tagab II järgu laskesportlase nimetuse;
3.2.3. Grupp “C” – tasemelt kolmas tugevusgrupp, mis tagab III järgu laskesportlase nimetuse;
3.2.4. Grupp “D” – madalaim tugevusgrupp ilma järgusportlase nimetuseta.
3.3. Tasemegruppide määramise süsteemi rakendatakse järgmiste jahilaskmise distsipliinide osas
kokku:
3.3.1. FITASC Compak Sporting (lühend “CPS”);
3.3.2. FITASC Sporting (lühend “SP”)
3.3.3. Inglise Sporting (lühend “INGL. SP”);
3.3.4. FITASC Universal Trench (lühend “UT”)
3.4. Korra punktis 3.3. toodud jahilaskmise distsipliinide võistlustulemuste järgi järjestatud
laskesportlaste nimekirja nimetatakse EJSL Reitinguks, mis on koostatud vastavalt Korra punkt 4.
tingimustele.
3.5. Vastavalt Korra punkt 4. tingimustele arvutatud laskesportlase tasemegrupp kohaldatakse kõigil
EJSL-i ja tema liikmete poolt korraldatavatel võistlustel punktis 3.3 nimetatud jahilaskmise
distsipliinide osas.
4. TASEMEGRUPPIDE MÄÄRAMISE METOODIKA
4.1. Laskesportlase tasemegrupi määramiseks peab vastav laskesportlane arvestusliku kalendriaasta
jooksul osalema vähemalt 3 (kolmel) Korra punktis 3.3. näidatud jahilaskmise distsipliini järgmistel
võistlustel:
4.1.1. Eesti Meistrivõistlused (lühend EMV);
4.1.2. Eesti Karikavõistlused (lühend EKV);
4.1.4. FITASC Grand Prix, kui see toimub Eestis (lühend FGP);
4.1.5. Euroopa Meistrivõistlused (lühend EM), v.a. Inglise Sporting;
4.1.6. Maailma Meistrivõistlused (lühend MM), v.a. Inglise Sporting.
4.2. Korras toodud tasemegruppide määramise arvutamine toimub Korra punktis 3.3. sätestatud
jahilaskmise distsipliinide osas järgmiselt:
4.2.1. arvestatakse kõiki Korra punktis 4.1. toodud võistlusi;
4.2.2. arvesse läheb üle kõikide võistluste 3 paremat tulemust, millega tagatakse laskurite võrdsem
võrdlus;
4.2.3. tulemuste arvestuse aluseks on tabamusprotsent, mille arvutamiseks jagatakse laskuri tulemus
antud võistluse absoluutse võitja tulemusega;
4.2.3. EM ja MM võistlustel saavutatud tabamusprotsent korrigeeritakse korrutades see läbi kordajaga
1.1;
4.2.4. juhul kui laskur on osalenud rohkem kui 3 võistlusel, võetakse arvesse ainult parimad
tulemused, sealjuures peab vähemalt üks võistlus olema Eesti tiitlivõistlus (Eesti KV või MV).
Näide: laskur lasi kolm 200-märgist võistlust ja ühe 140 märgise Inglise Sporting võistluse,
a) Eesti Karikavõistlus tulemus 158 tabatud märki võitja 190st, tabamusprotsent 83.1%;
b) FITASC Grand Prix Eestis tulemus 169 tabatud märki võitja 195st, tabamusprotsent 86.6%;
c) MM tulemus 187 tabatud märki võitja 198st, algne tabamusprotsent 94,4%, korrigeeritud tulemus
103.84%
d) Inglise Sporting Eesti Meistrivõistlus tulemus 125 tabatud märki võitja 130st, tabamusprotsent
96.2%,
siis arvestatakse kolme parima võistluse tulemusi, millest üks peab olema Eesti tiitlivõistluse

tulemus ehk siis antud juhul lähevad arvesse tulemused b, c ja d.
4.2.5. Saavutatud tulemusest arvutatakse üldine aritmeetiline keskmine tabamusprotsent (antud näite
puhul on see 95,6%) ehk reitingu koefitsient, mille järgi määratakse laskurile tema asetus üle kõikide
nende laskurite, kes on osalenud Korras ettenähtud kolmel võistlusel vastavalt punktile 4.1.
4.2.6. Lõplik laskesportlaste asetus on näha vastava ala Reitingu tabelis, mida järjestatakse kahanevas
järjekorras suurimast reitingu koefitsiendist allapoole ehk mida kõrgem koefitsient, seda parem asetus.
4.2.7. Juhul kui laskur on osalenud vähem kui 3 (kolmel) Korra punktis 3.3. näidatud jahilaskmise
distsipliini võistlustel arvestusliku kalendriaasta jooksul, siis jääb talle käesoleva Korra kohaselt
tasemegrupp määramata ning talle kehtib endine määratud tasemegrupp vastavalt Korra punktile 5.5.
ja 5.6
4.3. Vastavalt Korra punktis 4.2. arvutatud tulemusele määratakse lõplik tasemegrupp järgmiselt:
4.3.1. EJSL Reitingu esimesed 20% laskesportlased – grupp „A“;
4.3.2. EJSL Reitingu järgmised 25% laskesportlased – grupp “B”;
4.3.3. EJSL Reitingu järgmised 30% laskesportlased – grupp “C”;
4.3.4. EJSL Reitingu viimased 25% laskesportlased – grupp “D”.
4.4. Laskesportlane, kellel pole varasemalt Korraga määratud tasemegruppi, võistleb madalaimas
tasemegrupis ehk grupis „D“. Võistlustulemuste põhjal on EJSL juhatusel õigus määrata sellistele
laskesportlastele ka kõrgem tasemegrupp.
4.5. Juhul kui laskesportlane, kellel pole varasemalt Korraga määratud tasemegruppi ühegi Korra
punktis 3.3. nimetatud jahilaskmise distsipliini osas, kuid on saavutanud Meistersportlase järgu mõne
teise, Korras nimetamata jahilaskmise distsipliini osas (näiteks Eesti Laskurliidu pädevuse all lastavad
laskedistsipliinid Trap ja Skeet), võidakse esimeseks võistlushooajaks või enne esimest osalevat
võistlust väljastada EJSL-i poolt ajutine tasemegrupp, mis vastab tasemegrupile „B“. Sellisel juhul on
EJSL-il õigus tasemegruppi taotlevalt laskurilt nõuda kirjalikku kinnitust tema Meistersportlase järgu
kohta.
5. TASEMEGRUPPIDE MÄÄRAMISE SÜSTEEMI TOIMIMINE
5.1. Laskesportlane, kes on Korra punkt 4. alusel määratud vastavasse tasemegruppi, saab võistelda
ainult selles grupis. EJSL-il on õigus nõuda Eesti tiitlivõistluste korraldajatelt tasemegruppide
kontrollimist enne võistluste algust.
5.2. Kõikide grupeeritud laskesportlaste nimed ja saavutatud tasemed avaldatakse hiljemalt järgmise
arvestusliku aasta 31. jaanuariks EJSL-i koduleheküljel www.ejsl.ee või mujal vastavalt EJSL-i
juhatuse otsusele.
5.3. Tasemete grupeerimist teostatakse kõigile võistlusklassidele ühiselt.
5.4. Kui laskesportlane on juba grupeeritud, siis järgmiseks hooajaks saab tasemegrupp muutuda
Korra punkt 4. kohaselt:
5.4.1. Laskesportlane saab liikuda ÜLES järgmistele tasemetele vastavalt Korra punkt 4.
arvutusmetoodikale;
5.4.2. Laskesportlane saab liikuda ALLA vastavalt Korra punkt 4. Arvutusmetoodikale, arvestades
järgmisi eritingimusi;
5.4.2.1. Laskesportlane liigub madalamasse gruppi alles siis, kui tema grupeering on esialgsest
madalam kahel järjestikusel aastal;
5.4.2.1. Laskesportlane saab korraga liikuda ALLA vaid ühe tasemegrupi võrra.
5.5. Kui laskesportlasele on käesoleva Korra kohaselt määratud tasemegrupp, siis see muutub ainult
käesoleva korra kohaselt.
5.6. Laskesportlane arvatakse grupeeringuarvestusest välja, kui ta pole eelneval hooajal tasunud EJSL
laskurilitsentsi tasu. Laskurlitsentsi taastamisel määratakse laskesportlasele viimasena kehtinud
tasemegrupp.
5.7. Kõik Korras sätestatud klassifitseerimise ja tasemegruppide määramisega seotud taotlused,
avaldused ja pretensioonid lahendab EJSL-i vastav alakomisjon (haavlilaskmise komisjon) või EJSL-i
juhatus.

