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           KINNITAN: 
    Andre Lilleleht 

Major (r) 
   EROK esimees 

   28. september 2018 
  
 
 
 

 
 

Eesti Reservohvitseride Kogu 2018 aasta  
sisemise laskevõistluse  

ja IV karikaetapp püstoli taktikaline harjutus 
 

JUHEND 
 
Eesmärk 
1. Elavdada reservohvitseride laskespordialast ettevalmistust ja tõsta huvi laskespordi vastu. 
2. Parandada laskeoskuste taset ning relvade tundmist. 
3. Selgitada välja parimad karikaetappide laskurid. 
 
Osavõtjad 
1. Võistlused on individuaalses arvestuses 
2. Osalemisetasu on 20eur, mis kantakse osaleja poolt enne võistluse algust EROK 

arvelduskontole.  
3. Eelregistreerimisel esitada nimi, auaste, kontaktandmed hiljemalt 16.11.2017.a. 

info@erok.ee 
4. Võistluse riietus: korrektne välivorm või sellele vastav vaba riietus 
 

IV karikaetapp - sportpüss kal.22LR 
 

IV etapi aeg ja koht 
1. IV etapp toimub 17.11.2018.a. Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiirus Harjumaal 

Saku Vallas Männiku Külas Trapi tee – 1. 
2. IV etapi avamine kell 12.45 Finaaltiirus 
3. IV etapi laskevoorude algused on kell 13.00, 14.30, 16.00, 17.30 (registreerumisel palume 

välja tuua laskevooru eelistus)  
4. IV etapi orienteeruv lõpetamine kell 19.00 
 
 

IV etapi laskeharjutus 
1. Distants:   50 m 
2. Märkleht:   ISSF 50 m sportpüssi ringmärk  
3. Laskeasend:  lamades 
4. Kirjeldus:   harjutust lastakse ISSF’i reeglite järgi. Võib kasutada rihma, (laskuri) 

kinnast, laskuri jopet, laskuri prille. Lastakse lamades asendist, relv toetub 
käele. Lasta saab üksiklaskudega, tulemust näeb laskur enda ees kuvarilt. 

5. Vajalik varustus: Sportlaskuri jope, kinnas, rihm võib laskuril olla kaasa võetud, nende 
puudumisel saab tiirust laenata olemasolevaid. 

6. Relv / laskemoon: tagatakse kohapeal 
7. Laskude arv:  proovilakude arv on piiramata.  
8. Aeg:   proovilaskudeks aega 15 min 
9. Võistluslasud:  ISSF standard 60 lasku 
10. Aeg:   võistluslaskudeks aega 60min. 
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IV etapi tulemuste arvestamine ja autasustamine 
1. Tulemused fikseeritakse elektrooniliselt sihtmärgisüsteemi SIUS ASCOR poolt 
2. Tulemuste kohapunktid liidetakse 2018 aasta laskevõistluste üldarvestusse. 
3. Esikolmikusse tulnud võistlejaid autasustatakse EROK karikavõistluse IV vaheetapi medalite 

ja diplomitega. 
 

V karikaetapp - püstoli taktikaline harjutus 
 
V etapi aeg ja koht 
1. V etapp toimub 18.11.2018.a. Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiirus Harjumaal Saku 

vallas Männiku Külas Trapi tee – 1. 
2. V etapi avamine ja ohutustehnika instruktaaž kell 09.00 
3. V etapi algus kell 09.15 (staged läbitakse individuaalselt jooksvas järjekorras) 
4. V etapi orienteeruv lõpetamine kell 13.45     
 

V etapi laskeharjutused 
Võistlusala  Püstoli taktikaline laskmine min 3 stage 
Relv Isiklik püstol koos laskemoonaga (võimalus kohapeal laenata) 
Distants 10-50m 
Padrunite arv Piiramata 
Miinimumlaskude arv 50 
Märkleht IPSC standard targets, mini poppers, metal plates, NS targets 
Start Audiosignaal 
Stop Viimane lask 
Karistused Vastavalt IPSC ja taktikalise laskmise reeglitele 
Protseduur Peale stardisignaali kõlamist liigub võistleja laskealale ja laseb kõik 

märgid nii nagu nad nähtavaks saavad. Minimaalselt 2 lasku pabermärki, 
metallmärgid peavad punktide saamiseks kukkuma. NS märgid peavad 
olema tabamuseta. Saadud punktid jagatakse stage läbimise ajaga 

 
V etapi tulemuste arvestamine ja autasustamine 
1. Harjutuse individuaalne paremusjärjestus annab karikaetapi kohapunktid. 
2. Tulemuste kohapunktid liidetakse 2018 aasta laskevõistluste üldarvestusse. 
3. Karikaetapi esikolmikusse tulnud võistlejaid autasustatakse laskevõistluse medalite ja 

diplomitega. 
 
Isikukaitsevahendid/toitlustus 
1. Laskekohad tagavad võistlejatele kuulmiskaitsed ja kaitseprillid 
2. Isikliku kaitsevarustuse kasutamine on lubatud 
3. Toitlustus tagatakse mõlemal päeval jooksvalt kerge einega kohapeal 
 
EROK 2018 aasta laskevõistluse karikaetappide üldarvestus 
IV ja V karikaetapi tulemuste kohapunktide lisamisel karikaetappide üldarvestusse selguvad 2018 
aasta EROK sisemise laskevõistluse kohtade järjestus (arvestatakse 4 parimat tulemust), 
rändkarika ja esimese 10 koha nimeliste tänuplaatide omanikud. 
 
 
Aavo Pekri 
Leitnant(r) 
 
KL TLM 
Männiku lasketiir 
Juhataja 
Tel:5060176 
aavo.pekri@gmail.com 
 
 


