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JUHEND 
 

„KL Valgamaa maleva 2021.a allüksuste vaheline laskevõistlus lahingrelvadest“. 
 

1. EESMÄRK: laiendada laskespordi kandepinda malevas, selgitada välja maleva  paremad 
laskurid lahingurelvadest laskmises võistkondlikult. Arendada allüksuste sisest 
meeskonnatööd.  

 

2. AEG JA KOHT:  30. oktoober 2021.a Metsniku  lasketiir  
08:30-09:00     Osavõtjate saabumine   
09:00       Rivistus ja avamine 
09.30      OE instruktaaž 
10:00.       Võistluse algus  
12:00                   Lõunasöök (jooksvalt)  
Võistluse lõpetamine pool tund peale laskmiste lõppu. 

3. OSAVÕTJAD:  
Valgamaa maleva allüksused:  
KeJvKo (Helme- Otepää- ja Valga), Valga formeerijad, KeJvR, JulToR, Naiskodukaitse 
Valga ringkond, Maleva staap, Valga valvegrupp, üksikrühm ILVES, Noored 
Kotkad/Kodutütred (üle 18) a. 
 

4. EELÜLESANDMINE: osalemisest tuleb teavitada maleva meiliaadressil 
kirsti.paavel@kaitseliit.ee  hiljemalt 22.10.2021 kell 16:00. 

 

5. VÕISTLUSALAD 

5.1 „BALLISTIKA“ automaat AK-4; G3, M14.  

 Distants ja laskeasendid: 300m- lamades (võib lasta toelt), 200m- põlvelt, 100m- istuli, 
50m- kükkis, 25m- püsti. 

 Proovilaske ei ole. 

 Igalt distantsilt peab laskma võistkonna erinev laskur, alustatakse 300m. 

 Aega võistlusala sooritamiseks igal distantsil (5 lasku) 2 min. 

 lastakse pappsihtmärki, igale võistkonnale 1 sihtmärk. 

 märkleht – papist täiskuju. 

   5.2 „KIIRTULI“ püstolkuulipilduja m/45B. 

 20 lasku püsti. 

 distants 50 m. 

 võistlusala ettevalmistusaeg 3 minutit. 

 proovilaskudeks (5 lasku) aega 2 minutit. 

 aega võistlusala sooritamiseks 2 minutit. 

 lastakse elektroonilistesse märklaudadesse. 

 märkleht – nr. 04. rinnakuju 

    5.3„TUNNE RELVI“  M14, M14TP2 (täpsuspüss),SKY, Galil AR, m45B, G36, AKS74, jne… 

 Võistkonna esindaja loosib kaks relva, millest võistkond kindlasti peab laskma  
             ja valib kolm ülejäänud võistlusrelva vabal valikul.  

 Võistkonnas võib kasutada maksimaalselt kaks võistlejat laskeseina „Trepp“ toena, 
ülejäänutele võistlejatele on laskeasend lamades ilma toeta.  

 Relvade loosimiseks ja tutvumiseks aega 2 min. 

 Distants 100 m.  

 proovilaskudeks (3 lasku) aega 2 minutit.  

 aega võistlusala sooritamiseks (10 lasku) 2 minutit. 

 lastakse elektroonilistesse märklaudadesse. 

 märkleht – nr.04 
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 5.4 2020 a.  VÕITJATE ÜLESANNE. 

 Stardijoonelt jookseb kogu meeskond korraga tulepositsioonile, kus alustel olevad lahti 
võetud PM püstolid pannakse kokku, laetakse kaks salve mõlemad kolme padruniga ning 
lastakse oma määratud sihtmärki. Salvevahetus iseseisvalt. Peale laskmist laetakse relvad 
tühjaks, kaitseriivistatakse ja asetatakse matile koos kahe salvega. Võistlejad liiguvad 
finishi alasse.  

 3 + 3 lasku püsti. 

 Laskedistants 15 m. 

 Aeg läheb käima stardijoonel ja kinni peale viimase võistleja astumist finishi alasse.  

 märkleht – paberist poolkuju. 
 

6. TINGIMUSED: 
6.1 Võistlejate riietus ja varustus – välivorm, kaitseprillid ja kuulmiskaitsmed.  
6.2 Kui laskevõistkonnas pole määratud hulk võistlejaid siis olemasolevad võistlejad ei saa 

asendada puuduolevaid laskepositsioone.  
6.3 Optiliste seadmete ja läätsede kasutamine on keelatud laskeharjutusel 5.1. 
6.4 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik ja komisjon kohapeal. 
6.5 Komisjoni moodustavad võistkonna määratud esindajad, kes võib olla üks võistlejatest. 
6.6 Malevlased, kes pole eelnevalt läbinud relvaõpet (Automaatrelva test nr 1) ei tohi osaleda 

laskevõistlusel.  
6.7 Võistkonna suurus on viis (5) võistlejat.  
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. 
6.10 Ühest üksusest võib osaleda mitu võistkonda. 

 
7. TULEMUSTE ARVESTUS:  

 Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse nelja võistlusala tulemuste summeerimise   
kogusumma alusel.  

 Laskeharjutusel 5.2 võistlus seeria ajal, kui võistleja sihtmärgis on rohkem laske kui 20 siis 
halvemad tulemused arvestatakse maha. 

 Laskeharjutusel 5.1 võistlus seeria ajal, kui võistleja sihtmärgis on rohkem laske kui 25 siis 
halvemad tulemused arvestatakse maha va. kui laskur laseb üle aja e peale vilet lasu 
võetakse parim lask maha võistkonna sihtmärgist. 

 Laskeharjutusel 5.3 võistlus seeria ajal, kui võistleja sihtmärgis on rohkem laske kui 5 siis 
parimad tulemused arvestatakse maha. 

 Laskeharjutuse 5.1 ja 5.3 lasud, mis ei mahu aja sisse elektroonika ei arvesta. 

 5.4 laskeharjutusel tulemuseks on harjutusele kulunud aja ja lasketulemuse summa suhe. 

 Võrdse kogusumma korral saab määravaks individuaalarvestuses saavutatud paremad 
kohad.  
 

8. AUTASUSTAMINE:  
Võistkondlikus arvestuses kolme paremat võistkonda autasustatakse diplomi, medalite ja  
karikaga ning üllatusmeenega. Individuaal arvestus paremaid harjutuse 5.2 diplomi ja 
medaliga.  
 

9. MUU INFO: 
      Võitja meeskond saab korraldada järgmisel aastal uue laskeharjutuse (harjutus 5.4).  


