
 
 
 
 

KAITSELIIDU 2022. AASTA KARIKAVÕISTLUSE LASKMISES 
EESTI LASKURLIIDU KARIKALE VÕISTLUSJUHEND 

 
 
I EESMÄRK 
1. Selgitada välja 2022. a. Eesti Laskurliidu karika võitja võistkond. 
2. Selgitada välja karikavõistluste parimad laskurid; 

3. Tõsta kaitseliitlaste laskmisealast oskusteavet ja kutsemeisterlikkuse taset; 

4. Võimaldada kaitseliitlastel täita laskur- ja kütiklassi norme; 

5. Viia laskmine, lasketreening ja laskevõistlus iga kaitseliitlaseni. 

LASKEVÕISTLUSE KATEGOORIA: A (Kaitseliidu meistri (MV)- ja karikavõistlused (KV), 
Kaitseliidu struktuuriüksuste avatud laskevõistlused, kus osaleb rohkem kui üheksa (9) 
Kaitseliidu struktuuriüksust või rahvuslikku ning rahvusvahelist üksust võistkonnaga) 
 
II KORRALDAJA 

Kaitseliidu Peastaap, väljaõppeosakond G7 

 
III TOIMUMISE AEG JA KOHT 

10– 11 september 2022,  

Kaitseliidu Tallinna maleva Männiku lasketiir, Trapi tee 1, Männiku küla, Saku vald, Harju 

maakond 

 

IV PEAKOHTUNIK JA ŽÜRII KOOSSEIS 

Peakohtunik: Oliver KUKS 

Tulejoone- ja abikohtunikud määratakse eraldi käskkirjaga. 

Žürii koosseis: Oliver KUKS, Aavo PEKRI, Karin MURU, Margus PURLAU. 

 

V OSALEJAD 

Kaitseliidu 2022 aasta karikavõistlustest sõja- ja sportrelvadest laskmises võtavad osa kõik 

Kaitseliidu struktuuriüksused vastavalt allpool toodud kuupäevadele struktuuriüksuste 

järgi. 

Iga osalev struktuuriüksusel lisada esinduse koosseisu 1 (üks) vabatahtlik abikohtunik 

(võib olla ka esindaja või ainult ühes harjutuses olev võistleja) ja esitada koos 

elektroonilise registreerimisega. Eesmärk on jagada võimalikku laiapõhjalist kogemust 

laskevõistluste juhtimisel. Abikohtunike instruktaaž viiakse läbi peale nende saabumist 

mandaati võistluste peakohtuniku poolt. Lisajuhised antakse võistluspaikades.  

Reede, 09.09.2022 Laupäev, 10.09.2022 Pühapäev. 11.09.2022 

 

 

 

 

Kohtunikud, korraldajad 

Kaitseliidu Peastaap Tartu malev 

Saaremaa malev Rapla malev 

Valgamaa malev Lääne malev 

Alutaguse malev Sakala malev 

Pärnumaa malev Võrumaa malev 

Järva malev Viru malev 

Tallinna malev Harju malev 

Põlva malev Jõgeva malev 

Küberkaitseüksus  

 

 



 

VI REGISTREERIMINE 

Võistkondade registreerimine toimub elektrooniliselt 
https://kl.mil.intra/sport/SitePages/Kaitseliidu%202022%20karikav%C3%B5istlus%20lask
mises.aspx  hiljemalt 08. septembriks mhk 14:00 PM 2021. a.  
 
Korraldaja võtab endale õiguse sünkroniseerimise eesmärgil teha muudatusi 
stardiprotokollis. 
 

Elektrooniline registreerimine on avatud alates 22.08.2022 ja sinna pääseb ligi vaid 
Kaitseliidu sisevõrgus. Vabatahtlike ligipääs on garanteeritud koos maleva valdkonna eest 
vastutava tegevväelase või töötajaga. Registreerimisel tuleb rangelt järgida peatükis V 
OSALEJAD KL struktuuriüksustele määratud kuupäeva. 
Registreerimisel täita kõik kohustuslikud väljad!!! Samuti tuleb arvestada harjutuste ja 
vahetuste sisestamisel võistlejate kattumisi kahe või enama harjutuse toimumise ajal. 

https://kl.mil.intra/sport/SitePages/Kaitseliidu%202022%20karikav%C3%B5istlus%20laskmises.aspx
https://kl.mil.intra/sport/SitePages/Kaitseliidu%202022%20karikav%C3%B5istlus%20laskmises.aspx


 
Igal maleval tekib eraldi ka oma vaade.  
 
Kõik registreerimisega seotud küsimused palun esitada margus.purlau@kaitseliit.ee või 
helistada telefonil 59492521. 
Mandaat on avatud Männiku lasketiiru õppeklassis 10.09 ja 11.09 alates 08:30.  
Võistkondadel olla valmis järgima Korraldaja juhiseid seoses Covid-19 pandeemiaga.  
 

  

mailto:margus.purlau@kaitseliit.ee


VII AJAKAVA 

 

10 september 2022 

KELLAAEG TEGEVUS KES KOHT VASTUTAV 

08:30 – 11:00 Mandaat Esindajad Õppeklass Margus Purlau 

 

 

 

 

09:00 – 15:45 

 

Laskeharjutus nr 1 Võistlejad 300m tiir  

 

 

 

Tulejoonekohtunik 

 

Laskeharjutus nr 2 Võistlejad 100m tiir 

Laskeharjutus nr 3 Võistlejad 200m tulejoon 

Laskeharjutus nr 4 Võistlejad 50m jahimaja 

Laskeharjutus nr 5 Võistlejad 25m tiir 

Laskeharjutus nr 6 Võistlejad 50m tiir 

Laskeharjutus nr 7 Võistlejad 50m tiir 

Laskeharjutus nr 8 Võistlejad 25m tiir 

Laskeharjutus nr 9 Võistlejad 25m tiir 

*12:00 –  Lõunasöök 
Kõik 

osalejad 

100m tiir 

kohtunikemaja 
 

 

 

 

11 september 2022 

KELLAAEG TEGEVUS KES KOHT VASTUTAV 

08:30 – 11:00 Mandaat Esindajad Õppeklass Margus Purlau 

 

 

 

 

09:00 – 15:45 

Laskeharjutus nr 1 

 

Võistlejad 

 

  

 

 

 

Tulejoonekohtunik 

Laskeharjutus nr 2  

Laskeharjutus nr 3  

Laskeharjutus nr 4  

Laskeharjutus nr 5  

Laskeharjutus nr 6  

Laskeharjutus nr 7  

Laskeharjutus nr 8  

Laskeharjutus nr 9  

16:00 – 16:30 Autasustamine 
Kõik 

osalejad 
Lipuväljak KL ülem 

*12:00 –  Lõunasöök 
Kõik 

osalejad 

100m tiir 

kohtunikemaja 
 

 

*Laskeharjutused viiakse läbi vastavalt stardiprotokollidele, mis on leitav 

https://kl.mil.intra/sport/SitePages/Kaitseliidu%202022%20karikav%C3%B5istlus%20lask

mises.aspx  või Männiku lasketiiru peahoone esisel stendil ning laskekohtades.   

*Võistkondade saabumine võistluspaika MHK 60 minutit enne esimese võistleja 

tulejoonele asumist (mandaat ja ettevalmistuse aeg). 

*Mandaat on avatud 08:30 kuni 11:00 ja protseduur on jooksev vastavalt saabuvatele 

võistkondadele. Iga võistkonna esindaja esitleb ennast Männiku lasketiiru õppeklassis ja 

kinnitab lõpliku nimelise võistkonna nimekirja võistluskavas olevate harjutuste järgi koos 

võistlejate OT tundmise allkirjadega. NB! Stardiaegu enam vahetada ei saa!!! 

*Toitlustamine on mõlemal võistluspäeval algusega kell 12:00 ja toimub 100m tiirus 

kohtunikemajas. 

 

  

https://kl.mil.intra/sport/SitePages/Kaitseliidu%202022%20karikav%C3%B5istlus%20laskmises.aspx
https://kl.mil.intra/sport/SitePages/Kaitseliidu%202022%20karikav%C3%B5istlus%20laskmises.aspx


Võistlusklassid: 

Mehed (alates 19 eluaastast); 

Naised (alates 19 eluaastast); 

Meesjuuniorid (15 kuni 18 eluaastat k.a.); 

Naisjuuniorid (15 kuni 18 eluaastat k.a.); 

Poisid (12 kuni 14 eluaastat k.a.)  

Tüdrukud (12 kuni 14 eluaastat k.a.)  

 

Ajagraafik LISA 2 

 

VIII LASKEHARJUTUSED 

HARJUTUS NR 1  

30 lasku lamades 300m sõjapüssist (M14, AK4, R-20, AG 3, GALIL AR, SKY) 
Distants: 300 m 

Märkleht: 300m ISSF märkleht (elektroonika) 

Riietus:  välivorm 

Asend:  lamades 

Lasud:  10 proovilasku ja kolm (3) 10-lasulist seeriat 

Aeg: ettevalmistus koos proovilaskudega 15 min, 35 min 

võistluslaske 

 

Võistkond: KOKKU neli (4) võistlejat 

Põhiklass kolm (3) laskurit – vähemalt üks (1) peab olema naislaskur 

Vabaklass* üks (1) laskur 

Osalejad: individuaalvõistlejate arv on piiratud stardikohtade arvuga 

Stardikohti: 48 (koos ind. võistlejatega) võistluspäeva kohta 

 

Autasustatakse kolme (3) parimat mees- ja naislaskurit. 

*VABAKLASS – Lubatud on optilised- ja punatäpp sihikud, monopod, bipod, 

summuti. Lubatud kasutada toelt laskmiseks liivakotti vms. 

Lubatud on AR15 lisaks M14, AK4, R-20, AG 3, GALIL AR, 

SKY 

 

HARJUTUS NR 2  

3 x 10 lasku sõjapüssist (M14, AK4, R-20, AG 3, GALIL AR, SKY) 

Distants: 100 m 

Märkleht: 100m roheline rinnakuju (elektroonika) 

Riietus: välivorm 

Asendid: lamades, põlvelt, püsti 

Lasud:  10 proovilasku ja kolm (3) 10-lasulist seeriat  

Aeg: ettevalmistus koos proovilaskudega 15 min, 10 lasku (L) 

lamades 8 min, 10 L põlvelt 10 min, 10 L püsti 12 min 

Võistkond: neli (4) laskurit – vähemalt üks (1) peab olema naislaskur 

Osalejad: individuaalvõistlejate arv on piiratud stardikohtade arvuga 

Stardikohti: 52 (koos ind. võistlejatega) võistluspäeva kohta 

 

Autasustatakse kolme (3) parimat mees- ja naislaskurit. 

 

  



HARJUTUS NR 3  

2 x 10 lasku lamades 200m sõjapüssist (M14, AK4, R-20, AG 3, GALIL AR) 

Distants: 200 m 

Märkleht: 300m ISSF märkleht (elektroonika) 

Riietus:  välivorm 

Asendid: lamades 

Lasud:  5 proovilasku ja kaks (2) 10-lasulist seeriat  

Aeg: ettevalmistus koos proovilaskudega 10 min, 10 lasku (L) 

lamades 5 min, 10 L lamades 1 min 

Võistkond: üks (1) laskur 

Osalejad: individuaalvõistlejate arv on piiratud stardikohtade arvuga 

Stardikohti: 24 (koos ind. võistlejatega) võistluspäeva kohta 

 

Autasustatakse kolme (3) parimat laskurit ja parimat meest või naist 

sõltumata saavutatud kohast 

 

NB! Püssiharjutustes võib lamades- ja põlvelt asendis kasutada rihma ning põlvelt asendis 
kasutada põlvekotti. 
 

HARJUTUS NR 4  

20 lasku liikuv märk sõjapüssist (M14, AK4, R-20, AG 3, GALIL AR ilma optikata) 

Distants: 50 m 

Märkleht: nr. 4 “Rinnakuju ringidega (aeglane jooks, elektroonika) 

Riietus: välivorm 

Asendid: püsti 

Lasud:  4 proovilasku ja kaks (2) 10-lasulist seeriat  

Aeg: ettevalmistus koos proovilaskudega 5 min, orienteeruv aeg 

võistluslaskudeks 15 min 

Võistkond: üks (1) laskur 

Osalejad: individuaalvõistlejate arv on piiratud stardikohtade arvuga 

Stardikohti: 15 (koos ind. võistlejatega) võistluspäeva kohta 

 

Autasustatakse kolme (3) parimat laskurit 

 
HARJUTUS NR 5 
30 lasku sõjapüstolist 9,0 mm (vaba*)  

Distants: 25 m 

Märkleht: ISSF „sportpüstoli ringmärk“ 

Riietus:  välivorm 

Asend:  püsti, lubatud kahe käega 

Lasud:  5 proovilasku ja kuus (6) 5-lasulist seeriat 

Aeg:  iga 6 x 5-lasuline seeria 5 min 

Võistkond: kaks (2) laskurit (1 mees ja 1 naine) 

Osalejad: individuaalvõistlejate arv on piiratud stardikohtade arvuga 

Stardikohti: 18 (individuaal stardikohti ei ole!!!) võistluspäeva kohta 

 

Autasustatakse kolme (3) parimat laskurit ja parimat meest või naist 

sõltumata saavutatud kohast 

 

  



HARJUTUS NR 6 
3x20 lasku sportpüssist 

Distants: 50 m 

Märkleht: ISSF 50 m püssileht (elektroonika)   

   Riietus: sportlik, vastavalt ISSF määrustele 

Asend:  põlvelt, lamades, püsti 

Lasud: 15 min proovilaske, 20 lasku põlvelt, 20 lasku lamades, 20 

lasku püsti, peale põlvelt ja lamades tehtud võistluslaske 

vahetult enne järgmist laskeasendit üldaja sees piiramata arv 

proovilaske 

Aeg: elektroonilisse märki 90 minutit  

Võistkond: neli (4) laskurit (1 mees, 1 naine, 1 meesjuunior, 1 

naisjuunior) 

Osalejad: individuaalvõistlejate arv on piiratud stardikohtade arvuga 

Stardikohti: 32 (koos ind. võistlejatega) võistluspäeva kohta 

 

Autasustatakse kolme (3) parimat laskurit ja parimat meest, naist, 

meesjuuniori (kuni 18 eluaastat k.a) või naisjuuniori (kuni 18 

eluaastat k.a) sõltumata saavutatud kohast. 

 

 

HARJUTUS NR 7 
30 lasku lamades 50m sportpüssist 

Distants: 50 m 

Märkleht: ISSF 50 m püssileht (elektroonika)   

   Riietus: sportlik, vastavalt ISSF määrustele 

Asend:  lamades, P ja T võistlusklass lasevad toelt 

Lasud: 10 min proovilaske, 30 võistluslasku 

Aeg: 30 min 

Võistkond: kuus (6) laskurit (1 mees, 1 naine, 1 meesjuunior, 1 

naisjuunior, poiss ja tüdruk) 

Osalejad: individuaalvõistlejate arv on piiratud stardikohtade arvuga 

Stardikohti: 55 (koos ind. võistlejatega) võistluspäeva kohta 

 

Autasustatakse kolme (3) parimat laskurit ja parimat meest, naist, 

meesjuunior (kuni 18 eluaastat k.a) või naisjuunior (kuni 18 

eluaastat k.a), poisid ja tüdrukud sõltumata saavutatud 

kohast. 

 

HARJUTUS NR 8  
30+30 lasku 25m sportpüstolist .22  

Distants: 25 m 

Märkleht: ISSF “sportpüstoli ringmärk” (elektroonika), „ilmuv märk“ 

  

   Riietus: sportlik, vastavalt ISSF määrustele 

Asend:  püsti, ühe käega 

Lasud: 5 proovilasku ja kuus (6) 5-lasulist seeriat ringmärki, 5 proovi 

ja kuus 5-lasulist seeriat ilmuvasse märki 

Aeg: iga ringmärgi 5-lasuline seeria 5 min, ilmuva märgi 5-lasuline 

seeria 3 sekundit lasuks 7 sekundilise vahega 

Võistkond: kaks (2) laskurit (1 mees, 1 naine) 



Osalejad: individuaalvõistlejate arv on piiratud stardikohtade arvuga 

Stardikohti: 18 (individuaal stardikohti ei ole!!!) võistluspäeva kohta 

  *Meesjuuniorid ja naisjuuniorid võivad asendada meest ja naist 

 

Autasustatakse kolme (3) parimat laskurit ja parimat meest, naist, sõltumata 

saavutatud kohast. 

 

HARJUTUS NR 9 
30 lasku 25m sportpüstolist .22 

Distants: 25 m 

Märkleht: ISSF “sportpüstoli ringmärk” (elektroonika/paber)   

   Riietus:  sportlik, vastavalt ISSF määrustele 

Asend:  püsti, ühe käega 

Lasud:  5 proovilasku ja kuus (6) 5-lasulist seeriat 

Aeg: iga 5-lasuline seeria 5 min 

Võistkond: neli (4) laskurit (1 mees, 1 naine, 1 meesjuunior, 1 

naisjuunior) 

Osalejad: individuaalvõistlejate arv on piiratud stardikohtade arvuga 

Stardikohti:  36 (koos ind. võistlejatega) võistluspäeva kohta 

 
Autasustatakse kolme (3) parimat laskurit ja parimat meest, naist, 

noormeest (kuni 18 eluaastat k.a) või neidu (kuni 18 

eluaastat k.a) sõltumata saavutatud kohast. 

 
 
IX VÕISTLUSTINGIMUSED 
Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse sõjarelvadest- ja sportrelvadest laskmises 
täiskasvanute ja noorte arvestuses eraldi. Punktiarvestus toimub koefitsiendi alusel st iga 
võistkondlikus arvestuses väljalastud tulemus teisendatakse koefitsiendiga kolmekümneks 
(30) lasuks, mis harjutuste lõikes summeeritakse. 
 
Maksimaalne võistkonna suurus on 28 laskurit + 1 esindaja, kes võib olla ka laskurite 
hulgast.. Üks laskur võib võistkondlikult osaleda kahes (2) harjutuses. 

 
Individuaalkohtade arv on piiratud ja selgub registreerimise käigus. 
 
 



Tulemuste lugemisel lähtutakse kehtivatest Laskespordiföderatsiooni (ISSF) 
võistlusmäärustest. 
 
Võistkondlik paremusjärjestus määratakse võistkonnaliikmete poolt väljalastud silmade 
summa alusel. Erinevate laskude arvuga harjutuste juures kasutatakse koefitsienti, millega 
teisendatakse tulemus kolmekümneks (30) lasuks (nt 200m sõjapüss, 50m liikuv märk, 
3x20 lasku sportpüss jne). Võrdse võistkondliku tulemuse korral arvestatakse paremat 
individuaaltulemust sportrelvadest harjutuses nr 6 ja seejärel harjutuses nr 8. 
Võrdse individuaaltulemuse korral on määravaks järjekorras viimane seeria, eelviimane 
seeria, viimases seerias lastud 10-te arv jne. Juhendiga mittemääratletud küsimused 
lahendab kohtunikekogu 
 
X TEHNILISED NÕUDED 

Sõjapüssi harjutustes kasutatakse KL tabelrelvastuses olevaid poolautomaatvintpüssi ja 

või automaatpüsse M14, AK4, R-20, AG 3, GALIL AR. Sõjapüssi 300m harjutuses on 

lubatud lisaks eelpool loetletud relvadele vintpüssi SKY. Sõjapüssil võib kohandada 

põsetuge ja kabapikkust. Tulekompensaator on selle deklareerimisel lubatud 

(paigaldatakse teisaldatavad vaheseinad) – sõltub lasketiiru valmidusest (inventar). 

Optilised-, punatäpp ja diopter sihikute kasutamine on keelatud. 

 

Sõjapüssi 300m VABA klassis on lubatud optilised- ja punatäpp sihikud, monopod, bipod, 

summuti. Lubatud kasutada toelt laskmiseks liivakotti vms. Vabaklassis on lubatud 

järgmised relvad M14, AK4, R-20, AG 3, GALIL AR, SKY, AR15. 

 

Sõjapüstoli harjutustes võib kasutada KL tabelrelvastuses olevaid püstoleid ja isiklikke 

püstoleid kaliibriga 9,0 mm. Püstolite tehasekonstruktsiooni muuta ei tohi, 

sportkäepidemeid kasutada ei tohi. Püstolikuke vinnastamiseks vajalik jõud, mõõdetuna 

dünamomeetrilise kaaluga päästiku kaare keskkohalt, ei või olla alla 1,5 kg ja üle 7,5 kg. 

Kasutada tohib vaid lahtist sihikut. Optika ja punatäpi kasutamine keelatud. 

 

Sportpüssi harjutustes kasutatakse väikekaliibrilist sportpüssi 5,6 mm kaliibriga mistahes 

marki püssist pika padruniga ( .22 long rifle). 

Sportpüstoli harjutustes kasutatakse mitmelasulist sportpüstolit ja standardpüstolit, 

milledes kasutatakse 5,6 mm pikka padrunit (.22 long rifle ). Kirbu kaugus sihikust ei tohi 

ületada 220 mm. Püstoli kaal koos kõigi lisanditega ning ilma padruniteta ei tohi ületada 

1400 grammi. Vintraua pikkus kuni 153 mm. Ükski käepideme osa ega lisand ei tohi 

ümbritseda kätt. 

 

Laskuri riietus vastab Kaitseliidu vormi nõuetele või Eesti Laskurliidu võistlusmäärusele. 

Igasugune erivarustus ja vahendid või riided, mis aitavad jäigastada või osaliseltki piiravad 

jalgade, keha või käsivarre liikuvust on keelatud väljaarvatud 5,6mm sportpüssist. Kõik 

sportrelvade laskeharjutused viiakse läbi vastavalt ISSF reeglitele.  

Laskur on kohustatud kasutama kuulmist kaitsvaid abivahendeid (kõrvatropid, kõrvaklapid) 

va õhkrelvade harjutustes, kus see on vabatahtlik. 

Sõjarelvadest (-püss ja -püstol) laskmisel on laskur kohustatud kasutama kaitseprille. 

Laskur võib kasutada relvast lahus olevat vaatetoru - pikksilma või binoklit. 

Laskur võib laskekohal kasutada alusriiet või alusmatti. 

Laskur võib põlvelt asendis kasutada pehmest ja painduvast materjalist silindrikujulist 

põlvekotti. 

Laskur võib kasutada prille. Optiliste seadmete ja läätsede kinnitamine sõjarelvale on 

keelatud. Spordipüssidel võib kasutada ühte läätse, kui ei kasutata prille, kinnitatuna 

sihikuseadmele. 



 

LASKEASENDID: 

Lamades asendist laskmisel laskur lamab kõhuli laskekohal, näoga märklehe poole. Relva 

hoitakse parema käega püstolkäepidemest, vasaku käega laesäärest või salvest, relva 

kaba toetub vastu paremat õlga. Käte küünarvarred (küünarnukist randmeni ) , riietus ja 

relv (ka padrunisalv) peavad olema selgelt eraldatud laskekoha pinnast ning kõikidest 

kõrvalistest esemetest. Padrunisalv ei tohi maha toetuda. Rihma kasutades, ei tohi rihm 

olla ümber relvakaba, ega relvakoja. Käed ei tohi omavahel kokku puutuda; 

Püsti asendist laskmisel laskur seisab laskekohal ilma kõrvalise eseme lisatoeta. Relva 

hoitakse parema käega püstolkäepidemest, vasakuga laesäärest või salvest, relva kaba 

toetub vastu paremat õlga. Vasak käsivars või küünarnukk võib toetuda rinnale või 

puusale. Relva rihma kasutamine on keelatud; 

Põlvelt laskmisel laskur istub parema jala kannal, põlv toetub maha. Hüppeliigese all võib 

kasutada põlvekotti. Kui laskur ei kasuta põlvekotti, võib parema jala laba olla pööratud 

mistahes nurga all. Relva hoitakse vasaku käega laesäärest, parema käega 

püstolkäepidemest ja kaba toetub vastu paremat õlga. Vasak küünarnukk toetub põlvele. 

Relva rihma võib kasutada; 

Vasakukäelistel on relva hoidmise asendid vastupidised paremakäelistele; 

Laskmisel püstolist peab laskur seisma vabalt tulejoone taga ilma kõrvaliste esemete 

lisatoeta. Sõjapüstolist laskmise korral võib teise käega moodustada lisatoe laskekäele. 

Püstolit hoidva käe ranne peab olema täiesti vaba, ei tohi rannet kinni siduda, kanda 

randmerihma jm. , mis võivad anda lisatuge. 

 
 
XI PROTESTIDE ESITAMISE KORD 
Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste teatamist. Hilisemaid 
esitatud proteste peakohtunik ja žürii arutama ei hakka. 
 
XII AUTASUSTAMINE 
Üldarvestuses esikohale tulnud võistkonda autasustatakse Eesti Laskurliidu rändkarikaga 
ning jäädava karika ja diplomiga. Teisele ja kolmandale kohale tulnud võistkondi 
autasustatakse karika ja diplomiga. Noorte arvestuses autasustatakse kolme parimat 
võistkonda karika ja diplomiga. 
Individuaalselt autasustatakse väikese karika ja diplomiga. Võistluse parimate tulemuste 
sooritajaid tunnustatakse meenega.  
 
XIII ORGANISEERIMINE  
Võistluse organiseerib KLPS G7 ja Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiir. Võistlusi 
juhib peakohtunik ja žürii. 
 
XIV MUUD KÜSIMUSED 

• Võistlejatel kohal olla 60 min enne laskeharjutuse algust (ettevalmistus). 

• Autasustamisel esineda välivormis või vabas ning sportlikus riietuses.  

• Võistluskohas ei varustata võistlejaid relvade, laskemoona, alusmati ega pikksilmaga. 
 
 
 
 
 
Margus Purlau 
Kaitseliidu spordipealik 
margus.purlau@kaitseliit.ee  
59007, 53492521 
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