HAAVLILASKMISE TIITLIVÕISTLUSTE KORRALDAMISE JA
LÄBIVIIMISE KORD
Käesolev kord on välja töötatud ja kehtestatud Eesti Jahispordi Liidu (edaspidi
nimetatud EJSL) poolt jahilaskmise Eesti tiitlivõistluste kõrgel tasemel korraldamiseks
ja läbiviimiseks EJSL-i pädevusse kuuluvatel haavlilaskmise distsipliinidel. Käesolev
kord on siduv nii võistlustest osavõtvatele laskesportlastele kui ka võistluste
korraldajatele.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Jahilaskmise Eesti tiitlivõistlusi (edaspidi nimetatud Võistlused) EJSL-i pädevusse
kuuluvatel haavlilaskmise distsipliinidel on võimalik läbi viia ainult vastavuses
käesoleva korra ja järgmiste üldtingimustega:
1.2. Võistluste läbiviimiseks peab EJSL-i poolt olema Võistluste korraldajale antud kirjalik
luba ja korraldus;
1.3. Võistlused tuleb läbi viia Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud tingimustele
vastavas lasketiirus või laskepaigas;
1.4. Lasketiir või laskepaik, kus Võistlused läbi viiakse peab vastama ka rahvusvahelistele
nõuetele, sh. vastavale EJSL-i pädevusse kuuluvale jahilaskmise distsipliinile kas
FITASC-i või CPSA poolt kehtestatud reeglitele;
1.5. Võistlustel lastavate märkide koguarv peab vastavalt haavlilaskmise distsipliinile
olema järgmine:
1.5.1. FITASC Compak Sporting Eesti Karikavõistlused – vastavalt konkreetsele
hooajale ja kinnitatud võistluskalendrile kas:
a) ühe võistlusena, kus lastavate märkide arv on 200
b) kolmeetapilisena (2 eeletappi ja finaaletapp), kus igal etapil lastavate
märkide arv on 100;
1.5.2. FITASC Compak Sporting Eesti Meistrivõistlused – lastavate märkide arv on
200;
1.5.3. FITASC Sporting Eesti Karikavõistlused – lastavate märkide arv on 200 ;
1.5.4. FITASC Sporting Eesti Meistrivõistlused – lastavate märkide arv on 200;
1.5.5. Inglise Sporting Eesti Karikavõistlused – lastavate märkide arv on 200;
1.5.6. Inglise Sporting Eesti Meistrivõistlused – lastavate märkide arv on 200.
1.6. Punktis 1.5.1.b) toodud Võistluste etapid toimuvad ühepäevase võistlusena. Punktides
1.5.1.a), 1.5.2., 1.5.3. ja 1.5.4. toodud Võistlused toimuvad kahepäevase võistlusena,
kus kummalgi päeval lastakse 100 märki. Punktides 1.5.5. ja 1.5.6. toodud Võistlused
toimuvad vastavalt korraldaja ja EJSL-i vahelisele kokkuleppele kas kahepäevase
võistlusena, kus kummalgi päeval lastakse 100 märki või ühepäevase võistlusena.
1.7. Võistlused tuleb läbi viia kooskõlas EJSL-i poolt kehtestatud juhenditega ja FITASC-i
või CPSA poolt kehtestatud rahvusvaheliste reeglitega;
1.8. Võistluste võitjaid tuleb autasustada vastavalt käesolevas korras toodud tingimustele.

2. VÕISTLUSTEL OSALEJAD
2.1. Tiitlivõistluste arvestuses (Eesti meistritiitlile/Eesti karikavõidule) osalevad
Võistlustel ainult EJSL-i kehtivat laskesportlase litsentsi omavad laskesportlased.
2.2. Võistlustel osalevad laskesportlased võistlevad tiitlivõistluste arvestuses järgmistes
võistlusklassides:
2.2.1. Üldarvestus SCRATCH (kuhu kuuluvad Seenior klassi laskurid);
2.2.2. Juuniorid (JUN);
2.2.3. Naised (LAD);
2.2.4. Veteranid (VET);
2.2.5. Superveteranid (SUP).
2.3. Vastava võistlusklassi peab iga laskesportlane Võistlustele registreerimisel ise õigesti
ära määratlema vastavalt EJSL-i laskesportlaste klassifitseerimise ja tasemegruppide
määramise korrale.
2.4. Tiitlivõistluste arvestuses võistlevad laskesportlased grupeeritakse lisaks
tasemegruppidesse vastavalt kehtivale EJSL-i laskesportlaste klassifitseerimise ja
tasemegruppide määramise korrale iga EJSL-i pädevusse kuuluva haavlilaskmise
distsipliini osas eraldi:
„A” grupp;
„B” grupp;
„C” grupp;
„D” grupp;
2.5. Kuna vastavaks hooajaks kehtivad tasemegrupid (EJSL-i reiting) avaldatakse enne
hooaja algust, siis peab laskesportlane Võistlustele registreerimisel oma tasemegrupi
ise ära määratlema;
2.6. EJSL-i liikmesklubide vahel peetakse ka võistkondlikku arvestust, st. igal EJSL-i
liikmesklubil on õigus välja panna kuni kolm (3) kolmest (3) liikmest koosnevat
võistkonda. Võistkonna liikmed võivad kuuluda erinevatesse võistlusklassidesse ja
tasemegruppidesse. Võistkonna osalemise eest tuleb maksta osalustasu, millise suuruse
kehtestab EJSL-i juhatus.
2.7. Välisriikide laskesportlased ning kõik teised ilma kehtiva EJSL-i litsentsita
laskesportlased osalevad Võistlustel „OPEN“-klassis. EJSL-i juhatusel on õigus
kehtestada neile täiendavaid Võistlustest osavõtutingimusi, sh. erinevad osavõtutasud.

3. VÕISTLUSTEST OSAVÕTMISE TASU
3.1. Võistluste osavõtutasu suurus ning selle maksmise viisid ja tähtaeg (sh. võistkondlikus
arvestuses) teatatakse laskesportlasele Võistluste juhendis, milline avaldatakse EJSL-i
kodulehel http://www.ejsl.ee.
3.2. Võistluste osavõtutasu maksmine on Võistlustest osavõtmise eeltingimuseks.
3.3. Juhul, kui Võistlustele registreerunud ja osavõtutasu juba maksnud laskesportlane on
sunnitud mõjuvatel põhjustel loobuma Võistlustel osalemisest, peab ta sellest EJSL-i

ja võistluste otsest korraldajat kirjalikult teavitama vähemalt kaks (2) päeva enne
võistluste alguse kuupäeva. Seda on võimalik teha kas posti teel või e-kirjaga
aadressile info@ejsl.ee ja võistlustele registreerimise juhendis äratoodud korraldaja
e-posti aadressile. Teavitus peab tingimata sisaldama mõjuva põhjuse piisavat selgitust.
Sellisel juhul kuulub laskesportlasele osavõtutasust tagastamisele 75% (25% jääb
korraldajale kulude katteks). Juhul, kui laskesportlane ei järgi käesoleva punktiga
kehtestatud teavitamise korda, ei kuulu osavõtutasu laskesportlasele tagastamisele.

4. VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE
4.1. Võistlustele registreerimine toimub EJSL-i kodulehel http://www.ejsl.ee asuvas
registreerimissüsteemis kui võistlustele registreerimise kohustust ei ole võtnud endale
Võistluste korraldaja;
4.2. Võistlustele registreerimiseks peab laskesportlane täitma kõik registreerimissüsteemis
näidatud kohustuslikud väljad, mille täitmisel loetakse süsteemi poolt registreerimine
teostatuks ning laskesportlane saab seda ka ise vajadusel kontrollida.
4.3. Võistlustele kehtestatakse EJSL-i poolt maksimaalne osavõtjate arv, milline
sisestatakse ka registreerimissüsteemi.
4.4. Laskesportlastel, kes on jäänud hiljaks enda Võistlustele registreerimisega, on
võimalik Võistlustel osaleda ainult juhul, kui keegi registreerinud laskesportlastest kas
osalemisest loobub või võistlustele kohale ei tule. Lõpliku otsuse selle kohta teeb
Võistluste korraldaja, kelle kontaktid esitatakse punktis 3.1. nimetatud Võistluste
juhendis.

5. VÕISTLUSTEST OSAVÕTMINE
5.1. Iga Võistlustele registreerunud laskesportlane kinnitab temapoolse registreeringuga, et
ta kohustub tingimusteta järgima kehtivaid ohutusnõudeid, EJSL-i poolt kehtestatud
juhendeid ja reegleid ning FITASC-i või CPSA poolt kehtestatud rahvusvahelisi
võistlusreegleid. Kaitseprillide ning kuulmiskaitse vahendite kandmine on Võistlustel
kohustuslik.
5.2. Iga laskesportlane osaleb Võistlustel omal vastutusel;
5.3. Iga laskesportlane peab olema koheselt võistlusvalmis, kui kohtunik, punktide lugeja
või muu õigustatud isik tema nime välja kuulutab;
5.4. Iga laskesportlane peab järgima Võistlustest osavõtmisel EJSL-i poolt kehtestatud
juhendite ja reeglite ning FITASC-i või CPSA poolt rahvusvaheliste võistlusreeglitega
kehtestatud käitumis- ja riietumisnõudeid;

6. VÕISTLUSTE KATKESTAMINE
6.1. Juhul, kui Võistluste läbiviimist või lõpuni viimist takistavad erakorralised ilmaolud,
väga halb nähtavus või võistluste läbiviimiseks vajaliku tehnika tõsine rike, võidakse
Võistlused katkestada ja/või edasi lükata. Vastava ühisotsuse võtavad vastu korraldajad
ja EJSL-i juhatuse poolt selleks volitatud isik või isikud (peakohtunik ja/või võistlustel
viibiv juhatuse liige).
Kui võistlused katkestatakse, otsustakse auhindade jagamine või tulemuste tühistamine
vastavas Võistluste faasis ausa mängu põhimõttel. Soovituslik on proportsionaalse osa
osavõtutasu tagastamine igale osalenud laskesportlasele ning vastava ühisotsuse
võtavad vastu korraldajad ja EJSL-i juhatuse poolt selleks volitatud isik või isikud
(peakohtunik ja/või võistlustel viibiv juhatuse liige).
Võistluste katkestamisel algfaasis lükatakse Võistlused edasi ja auhindu välja ei jagata.
6.2. Kui Võistlused lükatakse edasi, tuleb võistluste jätkumise/toimumise kuupäev,
kellaaeg ja tingimused välja kuulutada koheselt Võistluste edasilükkamise otsuse
tegemisel. Võistluste jätkumise/toimumise kuupäev määratakse kindlaks vastavalt
esimesele võimalusele hooaja võistluskalendris ning korraldajate võimalustele. Iga
laskesportlane, kellel ei ole võimalik Võistlustel uuel kuupäeval võistlemist
jätkata/osaleda, kaotavad oma positsiooni ja tulemused nendel Võistlustel. Antud juhul
võivad Võistluste korraldajad kaaluda sellistele laskesportlastele proportsionaalse
osavõtutasu osa tagastamist.

7. VÕISTLUSTE KORRALDAJA KOHUSTUSED
7.1. Võistluste korraldaja on kohustatud võistlused korraldama ja läbi viima EJSL-i poolt
kehtestatud juhendeid ja reegleid ning FITASC-i või CPSA poolt kehtestatud
rahvusvahelisi nõudeid ja võistlusreegleid järgides, teostama seejuures ka kontrolli
osalevate laskesportlaste litsentsi kehtivuse üle;
7.2. Võistluste korraldaja vastutab nii reeglitepäraste märgilennutrajektooride, kui ka
Võistlustest osavõtvate laskesportlaste ja pealtvaatajate ohutuse tagamise eest;
7.3. Võistluste korraldaja peab tagama laskesportlastele võistlustulemustega vahetu
tutvumise võimaluse;
7.4. Võistluste korraldaja peab tagama Võistlustel kohtunike olemasolu või korraldama
kohtuniketöö koostöös laskesportlastega;
7.5. Võistluste korraldaja peab tagama Võistluste toimumise kohas laskesportlastele
toitlustamise olemasolu;
7.6. Võistluste korraldaja peab tagama Võistluste toimumise kohas võimalused
olmevajadusteks (tualett jmt);
7.7. Võistluste korraldaja peab

võtma

viivitamatult

tarvitusele

kõik

meetmed

võistlusreegleid või ohutusnõudeid rikkuva/rikkuvate laskesportlase/laskesportlaste
korralekutsumiseks või karistamiseks. Ühe karistusena on Võistluste korraldajal õigus
käesolevas punktis nimetatud laskesportlane/laskesportlased Võistlustelt kõrvaldada
ning nendele laskesportlastele osavõtutasu tagastamisele ei kuulu;

7.8.Võistluste korraldaja peab FITASC Compak Sporting Eesti Karikavõistluste ja Eesti
Meistrivõistluste korraldamisel tagama vähemalt nelja (4) litsentseeritud kohtuniku
kasutamise, kellest vähemalt üks (1) peab olema FITASC’i poolt litsentseeritud
rahvusvahelise kategooria kohtunik peakohtuniku kohustes. Kohtunikud organiseerib ja
kohtunikutasud maksab Võistluste korraldaja;
7.9.Võistluste korraldaja peab FITASC Compak Sporting Eesti Karikavõistluste ja Eesti
Meistrivõistluste korraldamisel tagama Võistluste läbiviimise vähemalt neljal (4)
erineval laskerajal;
7.10.
Võistluste korraldaja peab FITASC Sporting Eesti Karikavõistluste ja Eesti
Meistrivõistluste korraldamisel tagama laskmise minimaalselt kaheteistkümnel (12)
laskekohal ning ühel laskekohal vähemalt nelja (4) märgiheitemasina kasutamise
kummalgi päeval;
7.11.
Võistluste korraldaja peab Inglise Sporting Eesti Karikavõistluste ja Eesti
Meistrivõistluste läbiviimisel tagama laskmise minimaalselt viieteistkümnel (15)
laskekohal ning igal laskekohal lastakse vähemalt kolm (3) dubletti;
7.12.
Võistluste korraldaja peab tagama temapoolse auhindade muretsemise
kohustuse täitmise vastavalt punktis 8 toodule.
7.13.
Punktides 7.1. – 7.15 sätestatud kohustuste mittetäitmisel võistluste korraldaja
poolt on EJSL-i juhatusel õigus vastava võistluse tulemused tühistada ning võistluste
korraldaja kohustub osalenud laskesportlastele makstud osavõtutasu tagasi maksma.
Samuti on EJSL-i juhatusel käesolevas punktis sätestatud juhul õigus kohustusi rikkunud
võistluste korraldajale kahe (2) rikkumisele järgneva aasta jooksul mitte anda võistluste
korraldamise õigust.
7.14.
Korraldajal ei ole lubatud Võistlustega samal ajal samas paigas ja samadel
laskeradadel läbi viia muid võistlusi.
8. VÕISTLUSTE VÕITJATE VÄLJASELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE
8.1. Tiitlivõistluste arvestuses võistlevate laskesportlaste parimad selgitatakse välja ja
autasustatakse järgmiselt:
8.1.1. Igas punktis 2.2. toodud võistlusklassis selgitatakse välja ning autasustatakse
EJSL-i diplomi, medali või karikaga kolm (3) paremat laskesportlast
Võistlustel saavutatud kogutulemuse põhjal. Juhul kui vastavas võistlusklassis
on ainult üks (1) osaleja, siis antakse auhind ainult sellele osalejale.
8.1.2. Igas punktis 2.4. toodud tasemegrupis selgitatakse välja ning autasustatakse
korraldaja poolt välja pandava auhinnaga üks (1) parim laskesportlane
Võistlustel saavutatud kogutulemuse põhjal. (Punktis 2.4. toodud
tasemegruppide arvestust peetakse ainult nende haavlilaskmise distsipliinide
osas, milles on vastavaks hooajaks olemas EJSL-i kehtiv reiting.)
8.1.3. EJSL-liikmesklubide vahelises võistkondlikus arvestuses selgitatakse välja
kolm (3) paremat võistkonda ning autasustatakse EJSL-i diplomi, medali või
karikaga kolme parema võistkonna igat liiget;

*Võrdse kogutulemuse puhul lähtutakse lõpliku paremusjärjestuse selgitamisel
vastava jahilaskmise distsipliini osas kehtestatud rahvusvahelistest või EJSL-i poolt
kehtestatud võistlusreeglitest.
8.2. „OPEN”-klassis selgitatakse kõikide osalevate välisriikide ja teiste EJSL-i kehtivat
litsentsi mitteomavate laskesportlaste hulgast välja ning autasustatakse EJSLi
poolt välja pandavate auhindadega üldarvestuse SCRATCH kolme (3)
paremat laskesportlast.
8.3. Võistluste korraldaja võib punktides 8.1. ja 8.2. toodud laskesportlastele võimaluse
korral välja panna lisaauhindasid või suurendada auhinnatavate laskesportlaste arvu.
8.4. FITASC Compak Sporting 3-etapilise Eesti Karikavõistluste korral (vastavalt p-tile
1.5.1.b) selgitatakse parimad laskesportlased välja järgmiselt.
Karikavõitjate väljaselgitamisel on aluseks punktisüsteem, mille kohaselt iga etapi
üldarvestuse võitja

tulemus on 100%. Ülejäänud vastaval

etapil osalenud

laskesportlaste tulemused võistlusklasside kaupa määratakse protsentidena vastava
etapi üldarvestuse võitja tulemusest ning protsente arvestatakse kuni kaks kohta pärast
koma. Igal etapil selgitatakse välja parimad laskesportlased oma võistlusklassis. Eesti
Karikavõistluste koondarvestuses läheb igal laskesportlasel oma võistlusklassis arvesse
üks parima %-ga eeletapp ja finaaletapp.
Võitjate autasustamine toimub vastavalt punktile 8.1. ja 8.2.
Kui sportlane ei ole osalenud kummalgi eeletapil, siis tema finaaletapi tulemust
arvestatakse ainult finaaletapi arvestuses ja Eesti Karikavõistluste koondarvestuses
tema tulemus paremusjärjestuse määramise punktisüsteemis ei rakendu.

Käesoleva korra redaktsioon koos muudatustega on kinnitatud EJSL-i juhatuse 01. novembri
2012.a. otsusega.

