
 

 SAARDE KIHELKONNA KAITSEPÄEVAL toimub mõõduvõtmine 

tulirelvadest laskmises neile, kellel on kehtiv tulirelva, ameti- ja või 

teenistusrelvaluba.  

JUHEND  
AEG: 26.05.2018 kell 9.00-17.00  

KOHT: Saarde vald Lauri karjäär  

 

OSAVÕTJAD: Pärnu maakonna politsei  

Ora Jahiselts  

Nõmme Jahiselts  

Tihemetsa Jahiselts  

Tali Jahiselts  

Tahkuranna Jahiselts 

Orajõe Jahiselts 

Kaitseliit Pärnumaa malev  

Korraldaja poolt kutsutud ja külalisvõistkonnad  

 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD : Rauno Lensment,  Kristjan Pahk  

VÕISTLUSALAD:  

1. Compak Sporting 25 

2. Automaat AK-4  

3. Käsitulirelvad (püstol, revolver)  

4. Sileraudne püss  

5. Vintraudsest relvast seisvate siluettide laskmine (VSS)  

6. Pneumorelv (õhupüss)  

 

 

 

 

 

TINGUMUSED:  
NB! Võistlejal peab olema kehtiv tulirelvaluba või ameti- või teenistusrelvaluba. Osalustasu ei 

ole.  

Korraldajate poolt on olemas laskemoon järgmistele relvadele:  
 



Püstolimoon 9X19    

Trapimoon 12cal (saab osta)  

Automaat AK-4 laskemoon cal 308  

Võistlused on individuaalsed ja võistkondlikud. Osavõtjad võivad välja panna mitu võistkonda. 

Võistkonnas on neli võistlejat. Võistlejal läheb võistkondlikus arvestuses arvesse ühe ala tulemus.  

 

Enne võistluse algust tuleb võistluse korraldajale teatada võistkonna koosseis, samuti 

millise ala tulemus kellelgi arvesse läheb. Hiljem võistkonna koosseisu muuta ei saa.  

 

Võistkondlikus võistluses osalenud laskja tulemus läheb arvesse ka individuaalarvestuses.  

Võistluse võitja võistkonna (samuti ka individuaalselt kõikide võistlusalade kokkuvõttes) 

väljaselgitamiseks liidetakse kokku võistkonna liikmete poolt saavutatud kohapunktid. Võistluse 

võitja on vähem kohapunkte saanud võistkond.  

Kohapunktide võrdse arvu korral liidetakse kokku võistkonna liikmete poolt lastud silmad 

(paremaks osutub võistkond, kelle on suurem silmade arv). Võrdse silmade arvu korral otsustab 

võitja võistkonna AK-4 laskurite paremusjärjestus, seejärel compak sporting 25, käsitulirelv ja 

jahipüssi kuuli lasketulemus.  

AUTASUSTAMINE  
Individuaalselt autasustatakse iga võistlusala kolme paremat võistlejat.  

Võistkondlikus võistluses autasustatakse kolme paremat võistkonda.  

Eriauhind on laskjale, kes on sooritanud laskmise kõikidel võistlusaladel - sileraudne püss, 

jahipraktiline harjutus, käsitulirelv, AK-4 ja VSS ning kellel on kõige vähem kohapunkte.  

 

VÕISTKONDLIKUD VÕISTLUSALAD:  

I. Compak Sporting 25 

 

Kasutada on lubatud kuni 28 gr laenguga ja läbimõõt 2,5 mm haavleid.  

 1. Võrdsete tabamuste arvu korral toimub esimese kolme koha väljaselgitamiseks 

ümberlaskmine, kui ümberlaskja ei ilmu kohale seega langeb automaatselt madalamale kohale.  

 

 

II. Automaat AK-4  
2.1 Märkleht nr.4 (rinnakuju)  

2.2 Distants: 100 m  
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Proovilasud: 5 lasku aega – 4 minutit  

2.4 Võistlus: lamades 10 lasku, põlvelt 10 lasku, püsti 10 lasku - aega lamades 8 min, põlvelt 10 

min, püsti 12 minutit  

2.5 kõik 30 võistluslasku lastakse ühte märklehte  

2.6 maksimaalne võimalik silmade arv on 300  

2.7 võrdsete silmade arvu korral on võitja see, kes on lasknud enam kümneid. Kui see ei selgita 

võitjat, siis on võitja see, kes on lasknud enam üheksaid jne.( Lastakse kõik 30 lasku, vahepeal 

vaatamas ei käida. Juhul kui rajakohtunik ei otsusta teisiti.)  

 

III . Käsitulirelvad (cal.7,62-9 mm)  
3.1 Märkleht nr. 4  

3.2 Distants: 25 meetrit  

3.3 Laskeasend: vaba (võib kasutada üht või kahte kätt ilma lisatoeta)  

3.4 Võistlus: 10 lasku +(5 proovilasku)  

3.5 Aeg: 1 minut iga lasu peale  

3.6 Maksimaalne võimalik silmade arv on 100  

3.7 Võisteldakse mitmelasulistest standardpüstolitest või revolvrist kaliibriga 7,62 - 9,0 mm 

3.9 Võrdsete silmade arvu korral on võitja see, kes on lasknud enam kümneid. Kui see ei selgita 

võitjat, siis on võitja see, kes on lasknud enam üheksaid jne.  

 

IV. Sileraudne jahipüss (kuuliga laskmine) cal. 12 ja 16 (lahtise sihikuga)  
4.1 Märkleht: nr.4  

4.2 Distants: 35 meetrit  

4.3 Laskeasend: vaba (püsti ilma lisatoeta)  

4.4 Võistlus: 5 lasku seisva märklehe pihta (proovilaske ei ole)  

4.5 Aeg: 8 minutit  

4.6 Maksimaalne võimalik silmade arv 50  

4.7 Võrdsete silmade arvu korral on võitja see, kes on lasknud enam kümneid. Kui see ei selgita 

võitjat, siis on võitja see, kes on lasknud enam üheksaid jne.  

 

Väljaspool võistkondlikku arvestust  

 
V. Vintraudsest relvast seisvate siluettide laskmine (VSS)  
Rihma, kompensaatorit, ja summutit kasutada ei tohi. Lamades lastes tohib relv toetuda ainult 

käele.  

5.1 Märklaud: seakuju – laskmine püstiasendis – 5 lasku  

rebane – laskmine lamades asendis – 5 lasku  

mägikits –laskmine püstiasendis lahtiselt toelt - 5 lasku  



metskits - laskmine püstiasendis kinniselt toelt - 5 lasku  

5.2 Kaliiber: 6,5-9,3 mm  

5.3 Distants: 100 meetrit  

5.4 Proovilaske ei ole  

5.5 Aeg: 1 minut iga lasu peale  

5.6 Maksimaalne võimalik silmade arv 200  

5.7 Võrdsete silmade arvu korral on võitja see, kes on lasknud enam kümneid. Kui see ei selgita 

võitjat, siis on võitja see, kes on lasknud enam üheksaid jne.  

 

VI. Pneumorelv  
Lastakse ainult korraldajate relvadest ja laskemoonaga  

Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:  

1. poisid ja tüdrukud kuni 12 aastased  

2. poisid ja tüdrukud 13-15 aastased  

3. poisid ja tüdrukud 16-18 aastased  

4. mehed ja naised  

 

6.1 Märklaud: 10 meetri pneumorelva märkleht  

6.2 Distants: 10 meetrit  

 

6.3 Laskeasend: täiskasvanutel püsti ilma toeta, lastel lubatud toetada käed lauale  

6.3 Proovilaske ei ole  

6.4 Võistlus: 10 lasku  

6.5 Maksimaalne silmade arv 120  

6.6 Võrdsete silmade arvu korral on võitja see, kes on lasknud enam kümneid. Kui see ei selgita 

võitjat, siis on võitja see, kes on lasknud enam üheksaid jne.  

 

Koostas:  

Rauno Lensment  

Saarde Kaitsepäeva 2018-Ev100 

peakorraldaja  

MTÜ Marina külakoda  

Juhatuse liige  

Tel: 5296925 
marinakylakoda@gmail.com 


