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KINNITATUD  
Jõgeva maleva pealiku 2022. a  

käskkirjaga „ Laskevõistluse RÄNDKARIKAS 2022 läbiviimine“ 
LISA 2  

 
 
 
 
 
KL Jõgeva maleva lahtine laskevõistlus 
“RÄNDKARIKAS 2022” 
juhend 
 
 
Aeg:  10. – 11. september 2022. a.  
 
Eelregistreerimine: 05. september 2022. a e-postiga taavo.araste@kaitseliit.ee.  
 
Registreerimine:  10. september 2022. a kell 08:00 - 08:55.   
 
Koht: Kirna õppekeskus, Utsali lasketiir, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond.   
 
I Eesmärk:   

Propageerida laskesporti ja tõsta laskurite meisterlikkuse taset, arendada koostööd 
teiste Jõgevamaa jõustruktuuridega ning selgitada välja parimad laskurid järgmistel 
võistlusaladel:  
1) LASKUR - laskmine automaadist või poolautomaadist distantsil 100 m (kaliiber 

5,56-7,62 mm). 
 
2) TÄPSUSKÜTT - laskmine distantsil 200 m (optilise sihikuga poltlukuga, 

poolautomaat ja automaatrelvad kaliibriga 5,56 – 9,3 mm). 
 

3) VABAPÜSTOL - püstoli-revolvri (kal. 7,62 – 11,43 mm) laskmine 25 m distantsile 
ilma sportkäepidemeta.  
 

4) TAKTIKALINE PÜSTOL - Püstoli laskmine taktikalises situatsioonis. Arvestatakse 
tabamuste ja laskmise kiiruse suhet. 

 
5) TEST - KV ja KL Laskeväljaõppe eeskiri Test nr 3 (modifitseeritud) 

 
II Osavõtjad:   

1) Võistlustel osalevad Kaitseliidu Jõgeva maleva,  Naiskodukaitse ja külaliste 
neljaliikmelised võistkonnad. 

2) Külalistena on laskevõistlusele kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna 
prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna ja Mustvee kordoni, Jõgeva Päästeameti, 
Õhuseiredivisjoni Laiuse radariposti võistkonnad. Võistlejaid neli (4) ühe 
jõustruktuuri kohta. 

3) Võistkond koosneb neljast (4) laskjast LASKUR - 4 laskurit  ja TEST - 4 laskurit 
võistlusaladel ning võistkonna esindajast. Võistkonna esindaja võib olla ka 
võistleja. 

4) Jõgeva maleva kaitseliitlastel ja naiskodukaitsjatel on lubatud osaleda ka ainult 
individuaalarvestuses ja ainult ühel võistlusalal. 

5) Maksimaalselt saab võistlusel osaleda 15 võistkonda (60 laskurit). 
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III Võistlustingimused:    

1) Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmetest võistlejatel peab olema  kehtiv Kaitseliidu 
liikmepilet, relvaeksam ja tasutud Kaitseliidu aastamaks.  

2) Võistlustel on lubatud kasutada Kaitseliidu sõjaväerelvi, Kaitseliidu isiklike relvade 
relvaregistrisse kuuluvaid relvi, Kaitseväe ja PPA teenistusrelvi ja 
tsiviilrelvaregistrisse kuuluvaid ( ka välisriigi relvaregistris) isiklikke relvi. Isiklikest 
relvadest laskmisel peab olema laskjal selle relva hoidmise ja kandmise luba. 

3) Võistlustele pääsemiseks esitab võistkonna esindaja võistlejate eeltäidetud 
registreerimisnimekirja ja ohutustehnika eeskirjadega tutvumise allkirja lehe 
kohtunikekogule. Võistluste mandaat toimub registreerimise käigus, mil 
määratakse võistkondade võistlusjärjestus. 

4) Võistlejad peavad võistluste ajal olema välivormis vastavalt vormikandmise 
eeskirjadele. 

5) Võistluste arvestus toimub järgmiselt: 
i. INDIVIDUAALNE - LASKUR, VABAPÜSTOL, TAKTIKALINE PÜSTOL, 

TEST, TÄPSUSKÜTT 
ii. AUTOMAADI VÕISTKONDLIK ( 2 võistlusala kokku ) - LASKUR, TEST  
iii. PÜSTOLI VÕISTKONDLIK (2 võistlusala kokku) - VABAPÜSTOL, 

TAKTIKALINE PÜSTOL 
6) Võistluste läbiviimiseks määratakse kohtunikekogu, kes fikseerib lasketulemused 

ning kellel on õigus laskurile märkusi teha, proteste läbi vaadata ja võistlejaid 
ebaausa käitumise pärast võistlustelt kõrvaldada. 

7) Laskjad võivad oma tabamuste teada saamiseks kasutada relvale kinnitamata 
optilisi vahendeid. 

8) Protesti esitamine: Protestid esitatakse  15 minuti jooksul peale tulemuste 
fikseerimist ja teatamist. Hiljem esitatud proteste kohtunike kogu arutama ei hakka. 
 

IV Võistlusalad ja võistlusreeglid:  
 

1) VABAPÜSTOL – (kal. 7,62 – 11,43 mm ilma sportkäepidemeta) laskmine - 
distants 25 m, püstoli märkleht 25/50m ISSF (ringmärkleht) Märklehti vahetatakse 
peale prooviseeria ja peale 5-se seeria laskmist. Laskjad võivad oma tabamuste 
teada saamiseks kasutada relvale kinnitamata optilisi vahendeid. 
 Laskeasend püsti, ühe või kahe käega  
 5 proovilasku (5 min aega) millest võib ka loobuda.  
 20 võistluslasku 4x5-ste seeriatena (aega 5 min iga seeria) 

 
2) TAKTIKALINE PÜSTOL – (kal 7,62-11,43 mm) 

 Keskkond: Laskepaik on ette valmistatud vastavalt joonisele nr 1. Laskepaiga 
iseärasuste tõttu võib tekkida vajadus laskealasid nihutada.  

 Võistleja: Võistleja saabub stardialale: vähemalt 24 padrunit on laetud 
salvedesse. Võib olla ka rohkem, maksimaalne kaasas olevate padrunite ja 
salvede arv ei ole piiratud. Seljas taktikaline varustus (killu-või kuulivest või 
plaadikandja koos plaatidega, rakmed või taktikaline vest, kiiver, kaitseprillid, 
taktikalised kindad; kuulmiskaitsmed). Püstol kabuuris või salvetaskus, kabuur 
kinnitatud vöö, rakmete või vesti külge.  

 Ohutus ja reeglid: Ohutusnurgad on määratud punaste lippudega. Püstoli 
vintraua välja keeramine ohutusalast on keelatud. Kuulmis- ja 
nägemiskaitsmete kasutamine on kohustuslik. 

 
Protseduur ja käsklused:  
 „Lae ja pane valmis“ Testitav laeb püstoli ja asetab laetud püstoli kabuuri ning 

jääb püsti valmisoleku asendisse. Järgnevad käsklused: „Kas sa oled valmis?“ 
- „Tähelepanu“, millele järgneb 1-4 sekundi jooksul helisignaal;  

 Peale helisignaali laseb laskur sihtmärgid vabalt valitud järjekorras jäädes 
laskeala sisse. Peale viimase lasu sooritamist jääb laskur seisma, püstol 
suunatud sihtmärkide poole ning ootab edasisi käsklusi. Lasulugeja fikseerib 
viimase lasu aja ehk laskeharjutuse sooritamise aja. 
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START 

 Käskluse peale „Lae tühjaks, näita ette“, laeb relv tühjaks. Laskur liigub koos 
kontrollijaga tagasi. Tulemuste arvestaja liigub SM juurde. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HINDAMINE 
Miinimum laskude arv on 20. Minimaalne tabamuste arv ühes papp sihtmärgis (SM 
nr 2, Poolkuju) on 2, metallmärk peab tabamuse skoorimiseks kukkuma pikali. 
Maksimaalne laskude arv sihtmärki ei ole piiratud ning lisatabamuse korral 
arvestatakse kahte parimat tabamust. Iga tabamus märgis annab vastavalt 
tabamusaladele 5, 3 või 1 punkti. Metallmärk annab 5 punkti. Maksimumpunktide 
summa on 100. Võistlustulemus arvutatakse tabamusfaktorina (hit factor=H), kus 
punktisumma (P) jagatakse raja läbimiseks kulunud ajaga (A), millele on liidetud 
karistusaeg (P/A=H). Parima tabamusfaktoriga võistleja saab 100 punkti. 
Ülejäänud võistlejate punktisumma arvutatakse protsentuaalselt parima laskuri 
tulemusest. 
 
 Iga kukutatud salve või muu varustuselemendi maha jätmisel lisatakse raja 

läbimise ajale 10 sekundit. 
 Relva suunamisel ohutussektorist välja võistleja sooritus peatatakse ning 

tulemuseks on 0. 
 Juhulasu sooritamisel (juhulasuks leotakse sihtimata lasku) võistleja sooritus 

peatatakse ning tulemuseks on 0. 
 

 
3) LASKUR - laskmine automaadist või poolautomaadist distantsil 100 m 

(kaliiber 5,56-7,62 mm)–  märkleht nr 4 (ringidega rinnakuju). Proovilaskudeks 
lastakse viis (5) padrunit, aega 5 minutit (proovilaskudest võib loobuda). 
Võistluslaskudeks lastakse 10 lasku lamades, 10 lasku püsti ja 10 lasku põlvelt 
laskeasendist. Kõikidest laskeasenditest laskmisel võib haarata ja toetada relva 
salvest. Märklehti vahetatakse peale prooviseeria ja peale 10-se seeria laskmist. 
Laskjad võivad oma tabamuste teada saamiseks kasutada relvale kinnitamata 
optilisi vahendeid. Kasutada võib mehaanilisi sihikuid ( kirp-sälk, diopter) ja optilisi 
vahendeid mille suurendus ei ületa 1x. (nt punatäpp sihik, hologramm sihik, optiline 
sihik mille minimaalne suurendus on 1x jms). NB! Laskmine läheb KL laskur klassi 
arvestusse, välja arvatud neil kes kasutavad sihtimiseks optilisi vahendeid. 

 10 lasku lamades laskeasendist  
 Laskur võib lamada laskekoha paigal maas või matil. 
 Matti võib asetada ka ainult küünarnukkide alla, kuid mitte kokku keeratult. 
 Laskuri keha asetseb laskekohal, pea märklehe poole. 
 Relva tohib toetada mõlema käega ja tõmmatud õlga. 
 Relv ja relva osad ei tohi puutuda ega toetuda ühelegi kõrvalisele esemele. 
 Relva hoidmiseks võib kasutada relvale selleks ettenähtud kohtadesse 

kinnitatud rihma. 
 Mõlemad küünarvarred ja jope varrukad küünarnukist eespool peavad 

olema selgelt laskekoha põrandast kõrgemal. 

Joonis 1: 
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 Rihma kandva küünarvarre (vasak) ja laskekoha põranda vaheline nurk 
peavad olema vähemalt 30° horisontaalis, mõõdetuna küünarliigese 
telgjoonest. 

 Laskeseeria sooritamiseks on aega 8 minutit. 

 10 lasku püsti laskeasendist  
 Laskur seisab mõlema jalaga laskekoha põrandal või seda katval alusmatil, 

ilma kõrvalise eseme lisatoeta. 
 Vasak käsivars ja küünarnurk võib toetuda rinnale või puusale 

(vasakukäelistel vastupidi). 
 Relv ja relva osad ei tohi puutuda ega toetuda ühelegi kõrvalisele esemele. 
 Relval käeklopi kasutamine keelatud. 
 Püsti asendis on rihma kasutamine igas relvaliigis keelatud. 
 Laskeseeria sooritamiseks on aega 12 minutit. 

 10 lasku põlveltasendist 
 Põlvelt laskeasendist tohib laskur kasutada Laskurliidu nõuetele vastavat 

põlvekotti. 
 Kui kasutatakse põlvekotti, peab laskur laskekoha põrandat puudutama 

parema jala päkaga, parema põlvega ning vasaku jala tallaga, parema 
labajala keeramine rohkem kui 45 kraadi on keelatud. (vasakukäelistel 
vastupidiselt). 

 Põlvekoti mittekasutamisel võib jalg asetseda suvalise suurusega nurga 
all, sel juhul võivad põrandat puudutada ka jala välisserv ja säär. 

 Relva tuleb hoida mõlema käega ja tõmmatud õlga. 
 Käe küünarnukk peab olema toetatud põlvele. 
 Küünarnuki ots ei tohi ulatuda üle põlve rohkem kui 100 mm ning asuda 

tagapool rohkem kui 150 mm. 
 Laskmisel tohib kasutada rihma abi , rihm võib relvaga kokku puutuda vaid 

selleks ettenähtud kinnituskohtadel. 
 Relv ja relva osad ei tohi puutuda ega toetuda ühelegi kõrvalisele esemele. 
 Istmiku ja kanna vahel ei tohi asuda muid esemeid peale seljas olevate 

vormiriiete (nende puudumisel, seljas olevate väliriiete) . Keelatud on jope 
hõlma keeramine põlve või istmiku alla. 

 Laskeseeria sooritamiseks on aega 10 minutit. 
 
 

4) TEST - KV ja KL LVE Test nr 3 (modifitseeritud) 
 Keskkond: Laskepaik on ette valmistatud vastavalt joonisele nr 2. 

Laskepaiga iseärasuste tõttu võib tekkida vajadus laskealasid nihutada. 
Kohtunikul on stopper või lasulugeja. 

 Võistleja: Võistleja saabub kohale: neli 12 padruniga laetud salve 
salvetaskutes, seljas taktikaline varustus (killu-või kuulivest; rakmed või 
taktikaline vest; kiiver; kaitseprillid; taktikalised kindad; kuulmiskaitsmed) 
relv ripub rihmaga küljes.  

 Ohutus ja reeglid: Võistleja peab ise otsustama, kus on ohutu suund 
toetudes oma eelnevale väljaõppele ja kogemustele. Kuulmis- ja 
nägemiskaitsmete kasutamine on kohustuslik. 

 
Protseduur ja käsklused:  

 „Lae ja pane valmis“ Testitav laeb relva ning jääb püsti valmisoleku 
asendisse. Järgnevad käsklused: „Kas sa oled valmis?“ ja „Tähelepanu“, 
millele järgneb 1-4 sekundi jooksul helisignaal;  

 Peale helisignaali soorita lamades asendist laskealast A, 8 lasku (igasse 
sihtmärki 2 lasku). Soorita laskealas taktikaline salvevahetuse ja liigu 
laskealasse B. Soorita laskealast B iseseisvalt vabalt valitud asendist 8 
lasku (igasse sihtmärki 2 lasku). Soorita laskealas taktikaline salvevahetus 
ja liigu laskealasse C. Soorita iseseisvalt laskealast C läbi seinas olevate 
aukude vabalt valitud asendist 8 lasku (igasse sihtmärki 2 lasku). Soorita 
laskealas taktikaline salvevahetuse ja liigu laskealasse D. Soorita 
iseseisvalt laskealast D 8 lasku. Mõlemalt küljelt 4 lasku (igasse sihtmärki 2 
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lasku). Peale viimase lasu sooritamist võta põlvele, mille peale peatakse 
aeg.  

 Käskluse peale „Lae tühjaks, näita ette“, lae relv tühjaks. Laskur liigub koos 
kontrollijaga tagasi. Tulemuste arvestaja liigub SM juurde. 
 

HINDAMINE 
Miinimumlaskude arv testis on 32. Maksimumtabamuste arv ühes sihtmärgis on 8, 
lisatabamuse korral võetakse maha parem tabamus. Iga tabamus märgis annab 
vastavalt tabamusaladele 5, 4 või 2 punkti. Maksimumpunktide summa on 160. 
Võistlustulemus arvutatakse tabamusfaktorina ( hit factor=H), kus punktisumma (P) 
jagatakse raja läbimiseks kulunud ajaga (A), millele on liidetud karistusaeg             
( P/A=H). Parima H lasknud laskuri tulemus on 300 punkti. Ülejäänud laskurite 
punktid arvestatakse protsendina parima laskuri tulemusest. Nt: H1=3,455; 
H2=2,783; H2=80,55% H1-st ehk H2=241,65 punkti (H2x300/H1=punktid). 
 

 Iga kukutatud salve või muu varustuselemendi maha jätmisel lisatakse raja 
läbimise ajale 30 sekundit. 
 

 

 
 
 
 
 

2) TÄPSUSKÜTT - laskmine distantsil 200 m (optilise sihikuga poltlukuga, 
poolautomaat või automaatrelvad kaliibriga 5,56 – 9,3 mm) –  distants 200 m, 
märkleht 1/3 täiskuju. Tulemused hinnatakse märklehe ovaalseid numbreid. 
Proovilaskudeks lastakse viis (5) padrunit, aega 5 minutit (proovilaskudest võib 
loobuda). Võistluslaskudeks lastakse 10 lasku lamades asendist, toelt ja 5 lasku 
istudes või põlvelt. Märklehti vahetatakse peale prooviseeria ja peale 10-se seeria 
laskmist. Laskmiseks võib kasutada relvale kinnitatud optilisi vahendeid. Laskjad 
võivad oma tabamuste teada saamiseks kasutada relvale kinnitamata optilisi 
vahendeid.   

 10 lasku lamades asendist  
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 Harjutustel on laskeasend lamades, harkjala või liivakoti kasutamine on 
lubatud; 

 Lubatud on kasutada nii elektroonilisi kui mehaanilisi kauguse- ning 
tuulemõõtjaid; 

 Kõrvaline abi sihtmärkide kauguste, tabamuste ja ilmastikumõjude 
hindamisel on keelatud; 

 Laskeseeria sooritamiseks on aega 12 minutit. 

 5 lasku põlvelt või istudes asendist 
 Relva tuleb hoida mõlema käega ja tõmmatult õlga. 
 Laskmisel tohib kasutada rihma abi , rihm võib relvaga kokku puutuda vaid 

selleks ettenähtud kinnituskohtadel. 
 Relv ja relva osad ei tohi puutuda ega toetuda ühelegi kõrvalisele esemele. 
 Laskuri käed ei tohi puudutada maad ega kõrvalisi esemeid. 
 Harkjala või muu toe kasutamine ei ole lubatud. 
 Laskeseeria sooritamiseks on aega 8 minutit. 

 
 
V Laskemoon:  

 Kõigil osalejatel on võimalik kaasa võtta oma laskemoon; 

 kes soovib, saab kasutada Jõgeva maleva poolt antavat standardmoona:  
7,62x51 mm, 9x18mm. 9x19mm laskemoona tagatakse ainult KL Jõgeva maleva 
allüksuste võistkondade liikmetele. 

 
VI Võistluse korraldamine: 

Kohapeal määratakse ära kohtunikekogu (peakohtunik ja  kaks (2) abikohtunikku), 
võistluste päevakava, meditsiiniteenistuse ja ohutustehnika eest vastutaja.  
Kohtunikekogus on hääleõiguslikud liikmed peakohtunik ja abikohtunikud.  
Kohtunikekogu protokollib tulemused, lahendab proteste ja teisi esile kerkivaid 
probleeme. 

 
VII Paremuse väljaselgitamine:  

1) Võisteldakse individuaalselt ja võistkondlikult laskurite poolt väljalastud 
punktisumma alusel. Suurim punktisumma annab esikoha. Võistlustulemused 
kantakse protokolli proovilasud ja võistluslasud eraldi. Paremusjärjestuse 
selgitamisel arvestatakse vaid võistluslaske. Juhul kui võistluslaskude 
punktisumma on võrdne, vaadatakse, kellel on rohkem suuremaid tabamusi, see 
on võitja. Võistkondlikus arvestuses liidetakse kõikide võistkonna liikmete 
punktisummad kokku. Võrdse võistkondlikus tulemuse korral arvestatakse TEST-i 
laskeharjutuse punktisummat.  
 

VIII Autasustamine:  
Laskevõistlusel on neli eraldiseisvat võistlusarvestust: 

1. Võistkondlik arvestus (PÜSTOL ja AUTOMAAT) , kus võistlevad kõik 
võistkonnad. Esimeseks tulnud võistkond saab endale rändkarika, medali ja 
diplomi ning teise ja kolmanda koha võistkond saab medali ja diplomi.  

2. Individuaalne LASKUR laskmine. Esimeseks tulnud võistleja saab endale 
rändkarika, medali ja diplomi. Teiseks ja kolmandaks tulnud võistleja 
saavad endale medali ja diplomi. 

3. Individuaalne TÄPSUSLASKUR laskmine. Esimeseks tulnud võistleja saab 
endale rändkarika, medali ja diplomi. Teiseks ja kolmandaks tulnud 
võistlejad saavad endale medali ja diplomi. 

4. Individuaalne VABAPÜSTOL  laskmine. Esimeseks tulnud võistleja saab 
endale rändkarika, medali ja diplomi. Teiseks ja kolmandaks tulnud võistleja 
saavad endale medali ja diplomi. 

5. Individuaalne TEST laskmine. Esimeseks tulnud võistleja saab endale 
rändkarika, medali ja diplomi. Teiseks ja kolmandaks tulnud võistleja 
saavad endale medali ja diplomi. 

 
IX Rändkarikas: 
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Kui individuaalvõistleja või meeskond on kolm aastat järjest võitnud rändkarika siis 
jääb rändkarikas alatiseks võitjale. Samuti jääb rändkarikas alaliselt võitjale kui 
seda on võidetud erinevatel aastatel viiel korral. 

 
X Ohutus: 

Silmade kaitsmine: Kõigile laskuritele on kohustuslik kanda kaitseprille. (vajadusel 
tagab korraldaja) 
Kuulmise kaitsmine: kõigil laskureil jt. tulejoone vahetus läheduses viibivatel 
isikutel kohustus kasutada kõrvaklappe või kõrvatroppe. (vajadusel tagab 
korraldaja)  
Kaitsevahendid, millesse on paigaldatud raadiovastuvõtjad on laskuritele 
keelatud. 

5) Ohutusnõuded lisatud juhendi lisasse, millega tutvumine allkirja vastu on 
kõigile võistlusel osalejatele kohustuslik! 

 Laskeharjutused viiakse läbi ainult rajakohtuniku korralduste alusel: 
o „Lae ja pane valmis!“  - tulepositsioonil või lähtekohas antav käsklus, mille 

tulemusena teostatakse relvaga kõik vajaminevad toimingud (sh 
laadimine), selleks et olla valmis laskmiseks. Kui ei soovita, et tegevus 
lõppeks relva laadimisega, kasutatakse käsklust „Pane valmis!“. 

o „Lae tühjaks ja näita ette!“ – laskmise lõppemisel antav käsklus, mille 
tulemusena teostatakse relvaga tühjaks laadimine. Selle käigus 
kontrollitakse kõigepealt relva omaniku ja seejärel kontrollija poolt 
padrunipesa, lukupea/lukk/kelk ja salveava/lindi söötmisalus. 

o „Relv ohutuks“ – teostatakse relva tühjaks laadimine, mille järel kinnitatakse 
salv/lint relva külge tagasi. 

 Laskur, kes tulistab enne või pärast antud korraldust, eemaldatakse koheselt 
võistlustelt; 

 Rajakohtunik annab loa laskekohalt tõusmiseks ainult peale võistleja relva ohutus- 
kontrolli; 

 Laskekohalt tõusmine ja lahkumine enne harjutuse lõppu on lubatud ainult 
rajakohtuniku loal pärast relva tühjakslaadimist ning ohutuskontrolli; 

 Väljaspool laskerada on relv alati tühjaks laetud, kaitseriivistatud ja relvaomaniku 
otsese kontrolli all ( ka tühja salve kinnitamine on keelatud); 

 Laskurid, kes eiravad ohutusreegleid, viisakat käitumistava ning 
võistluskorda, eemaldatakse peale teist hoiatust võistlustelt. 

 
 

Laskeharjutuse ohutus 
 

3.10  Ohtliku olukorra tekkimisel laskeharjutuse ajal peab isikkoosseis peatama 
tegevuse käsklusega „STOP“ ja seda kuuldes kõvahäälselt kordama kui: 

1) tekib või on tekkinud ohtlik viga (nt relva või laskemoona ohtlik käsitsemisviga); 
2) ohualal märgatakse liikumist, mis ei seostu laskeharjutusega; 
3) puhkeb tulekahju; 
4) katkeb ohutusside (sh tõkestusmeeskonnaga); 
5) on juhtunud õnnetus. 

 
3.11 Pärast käsklust „STOP“ peab isikkoosseis suunama relvad ohutusse suunda ja 

kaitseriivistama (olemasolul). Tegevuse jätkamiseks annab loa läbiviija. 
3.22 Laskmise ajal võivad kõrvalised isikud tulepositsioonil lähiohualas viibida 

laskeharjutuse läbiviija loal. 
3.23 On keelatud suitsetada või teha lahtist tuld laskemoona hoidlate ja 

jaotamiskohtade välisservadest lähemal kui 25 meetrit. 
3.24 Laskemoonapunktis peab laskemoon olema kaitstud tule, vihma, kuulide, kildude, 

tolmu ja otsese päikese eest. Laskemoonapunkt peab olema selgelt märgistatud 
punase-valge või kollase-musta lindiga kui seal on rohkem laskemoona kui 
laskemoona vastutav suudab üksinda evakueerida.  



 8 

3.25 Laskeharjutusel tekkinud tõrkega laskemoon tuleb hoiustada laskemoonapunktis 
või selle tingimustele vastavas kohas eraldi tervest laskemoonast. Täpsem 
käitlemine ja hoiustamine vastavalt relva ohutuseeskirjale. 

 
XI Märkus: 
 Suitsetamine on lubatud vaid selleks tähistatud kohas. 

 Fotoaparaatidel on keelatud kasutada välklampi. 
Märklehtede vahetust teostavad märklehtede vahetajad, kes määratakse osalejate 
hulgast. Märklehtede vahetajad peavad peale vahetust koheselt märklehed viima 
tulemuste arvestamise komisjoni kätte. Meditsiinilise teenindamise tarbeks on 
kohapeal transport ja meditsiinipaun. Meditsiiniteenistuse eest vastutab 
laskmiste läbiviija 
Alkoholi tarvitamine ja alkoholitarvitamise tunnustega võistlustele ilmumine,  
on keelatud. 

 Toitlustamine toimub Jõgeva maleva poolt. 
 
 
 
Koostas:         
Markkus Metsmees        
Nooremveebel   
KL JG instruktor  
 
     
 
 
 
Registreerimisnimekirja formaat: 
 
 
Laskevõistluste ohutustehnika eeskirjadega tutvumise kinnituse leht: 
 
“Kinnitan, et olen aru saanud ja järgin mulle tutvustatud  laskevõistluse RÄNDKARIKAS 
2021 ohutustehnika reegleid!” 
 

Jrk.nr. Kuupäev Nimi Allkiri 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

 
 
AJAKAVA 

(NB! Ajakavas võib toimuda muudatusi sõltuvalt registreerunud võistkondade 

arvust) 

  Võistkonna nimi Võistleja nimi 

Relvaloa 
number 

(isikliku relva 
puhul) Võistlusklass 

 1         

2         

3         

4 
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10. september 2022 

 

08.00 – 09.00  Võistlejate saabumine ja registreerimine 

09.00 – 12.00 LASKUR (200 m tiir) ja VABAPÜSTOL (50 m tiir) laskmine 

12.00 – 13.00 LÕUNA (Lasketiir) 

13.00 – 16.00 Grupp 1-TEST (200 m tiir) ja TAKTIKALINE PÜSTOL (Taktikalise laskmise 

tiir) laskmine 

16.00 – 19.00 Grupp 2-TEST (200 m tiir) ja TAKTIKALINE PÜSTOL (Taktikalise laskmise 

tiir) laskmine 

19.00 – 20.00 ÕHTUSÖÖK (Kirna ÕK) 

20.00 – 22.00 SAUN (Kirna ÕK) 

 

11. september 2022 

 

09.00 – 12.00 Grupp 3-TEST (200 m tiir) ja TAKTIKALINE PÜSTOL (Taktikalise laskmise 

tiir) laskmine 

12.00 – 13.00 AUTASUSTAMINE (Lasketiir) 

13.00 – 13.30 LÕUNA (Lasketiir) 

13.30 – 14.00 Võistlejate saabumine ja registreerimine 

14.00 – 16.00 TÄPSUSKÜTT laskmine 

16.00 – 16.30 AUTASUSTAMINE 

 

 


