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LISA 1 
JUHEND 

Kaitseliidu Valgamaa maleva pealiku 2019. aasta käskkirja  
„KL Valgamaa maleva 2019.a allüksuste vaheline laskevõistlus 

lahingrelvadest laskmises“ juurde. 
 

1. EESMÄRK: laiendada laskespordi kandepinda malevas, selgitada välja maleva  paremad 
laskurid lahingurelvadest laskmises individuaalselt ja võistkondlikult. Täita laskur- ja 
kütiklassi laskenorme. Osaleda malevate vahelisel korrespondentsvõistlusel. 
 

2. AEG JA KOHT:  23. november  2019.a Metsniku  lasketiir  
08:30-09:00     Osavõtjate saabumine   
09:00       Rivistus ja avamine 
09.30      OE instruktaaž 
10:00.       Võistluse algus (lõunasöök jooksvalt) 
Võistluse lõpetamine üks tund peale laskmiste lõppu. 

3. OSAVÕTJAD:  
Valgamaa maleva allüksused:  
KeJvKo Helme- Otepää- ja Valga rühm, Otepää ja Valga Formeerimispunktid, 
Korrakaitserühm, Tankitõrjerühm,  Naiskodukaitse Valga ringkond, Maleva staap, Valga 
valvegrupp, Võitlusgrupp, Staabitoetusrühm.  
 

4. EELÜLESANDMINE: osalemisest tuleb teavitada maleva nooreminstruktori meiliaadressil 
kirsti.paavel@kaitseliit.ee  hiljemalt 18.11.2019 kell 16:00 
 

5. VÕISTLUSALAD 
 

5.1 AUTOMAAT AK-4 (G3, G-36, AKSU-74) 

 10 lasku lamades + 10 lasku põlvelt +10 lasku püsti 

 distants 100 m 

 võistlusala ettevalmistusaeg 3 minutit 

 proovilaskudeks (5 lasku) aega 4 minutit 

 aega võistlusala sooritamiseks 30 minutit ( 8min + 10 min + 12 min) 

 lastakse elektroonilistesse märklaudadesse 

 märkleht – nr. 04 
 

5.2  9 mm püstolkuulipilduja m/45 B 

 20 lasku püsti 

 distants 50 m 

 võistlusala ettevalmistusaeg 3 minutit 

 proovilaskudeks (5lasku) aega 5 minutit 

 aega võistlusala sooritamiseks 5 minutit 

 lastakse elektroonilistesse märklaudadesse 

 märkleht – nr. 04 
 

5.3 teenistuspüstol HK USP, PM 
Harjutus 1  

 10 lasku (5+5) 

 Püsti, püstolihoid vaba 

 distants 25 meetrit 

 võistlusala ettevalmistusaeg 3 minutit 

 proovilaskudeks (5lasku) aega 5 minutit 

 aega võistlusala sooritamiseks 10 min 

 märkleht – nr. 04 
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Harjutus 2 

 10 lasku, 

 Püsti, püstolihoid ühe käega, 

 distants 15 meetrit, 

 võistlusala ettevalmistusaeg 3 minutit, 

 aega võistlusala sooritamiseks 5 min 

 märkleht – nr. 04 
 
 

6. TINGIMUSED: 
6.1 võistlejate riietus –välivorm, saapad. 
6.2 võistlusalal 5.1 võib lamades ja põlvelt asendis kasutada rihma, salv ei tohi puudutada 

maad. 
6.3 Optiliste seadmete ja läätsede kasutamine on keelatud. 
6.4 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab malevapealik (või tema poolt 

määratud isik) ja komisjon kohapeal. 
6.5 Laskeharjutused 5.1 ja 5.3 (harjutus 1) viiakse läbi vastavalt laskur- ja kütiklassi 

normide täitmise juhendile. 
6.6 Malevlased, kes pole eelnevalt läbinud relvaõpet ei saa osaleda laskevõistlusel.  
6.7 Võistkonna suurus ei ole piiratud, võistkondlikku arvestusse läheb igast võistkonnast 5 

parema võistleja tulemused.  
6.8 Võistkonnad peavad olema komplekteeritud ainult oma üksuse isikkoosseisuga. 
6.9 Malevlased, kes ei kuulu punktis 3 toodud üksustesse võivad end liita KeJvKo 

rühmadesse nii, et Helme Üksikkompanii liikmed liituvad Helme rühma koosseisuga jne.  
 

7. TULEMUSTE ARVESTUS:  
Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse nelja võistlusala tulemuste summeerimise   
kogusumma alusel. Võrdse kogusumma korral saab määravaks individuaalarvestuses 
saavutatud paremad kohad. Individuaalarvestuses selgitatakse paremusjärjestus 
lasketulemuste alusel, võrdse tulemuse korral võidab võistluses rohkem 10,9 - jne lasknud 
laskja. 
 

8. AUTASUSTAMINE:  
Võistlusalade (Automaat, püstol, püstolkuulipilduja) kolme esimest kohta autasustatakse 
medali ja diplomiga, võistkondlikus arvestuses kolme paremat võistkonda autasustatakse 
diplomi, karikaga ja üllatusmeenega.  

 

 

 

Kirsti Paavel 
Nooremveebel 
Instruktor 
KL Valgamaa malev 
 


