Korbe malevkonna laskevõistlus 2022
1.







Laskevõistluse eesmärk:
Populariseerida lahingrelvast laskmist kaitseliitlaste hulgas.
Parandada kaitseliitlaste laskeoskust.
Harjutada kaitseliitlaste tegevusi ja käitumist relvadega.
Selgitada välja parimad laskurid osalejate seast.
Parandada Noorkotkaste ja Kodutütarde laskeoskust.
Täita kaitseliitlaste laskur- ja kütiklasside norme

2. Koht ,aeg ja võistluse ajakava:
Kikepera harjutusvälja Lutsu lasketiir 01.10.- 02.10.2022.
01.10.2022 toimub ettevalmistamine ja radade ehitus
02.10.2022 toimub ettevalmistav harjutus ja treening (08.00 – 10.00).
02.10.2022 toimub võistlus.
Võistluspäeval osalejate kogunemine kell 09.00 – 10.00 Lutsu lasketiirus.
Kella aeg
Tegevus
Märkused
09:00 - 10:00
Võistlejate saabumine ja
registreerimine
10:00
Võistluse avamine ja päeva
tutvustus
10:30 – 15:00
Võistluse läbimine laskepaikades Võistlejad liiguvad oma transpordiga
15:00 – 15:30
Alade koristus
15:30 – 16:00
Autasustamine
3. Osalemistingimused:
Osa võtavad Pärnumaa Maleva liiimed, Naiskodukaitse liikmed, Noorkotkaste ja Kodutütarde
liikmed ja kutsutud külalised.
Võistluses saab osaleda kompleksvõistlusel ja ka individuaal arvestuse erinevatel aladel.
Noorkotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni liikmed saavad osaleda vaid M-16 (5,6mm
kaliiber) laskmises, õhupüssi laskmises ja M-14 laskmisel.
Võistlusel lastakse modifitseerimata 7,62 mm automaadist AK- 4, 7,62 mm karabiin M 14, 9 mm püstolist H&K USP, 12 Cal siledaraudne jahipüss.
Võistlejad võivad kasutada kodusele hoiule väljastatud relvi ( AK – 4, H&K USP, 12 Cal
sileraudne jahipüss modifitseerimata).
Võistluse korraldaja tagab laskemoona.
4. Võistlusalad (Kaitseliitlastel, Naiskodukaitsjatele ja kutsutud külalistele):
4.1 7,62 mm AK – 4 100m
Distants 100 m, lamades, põlvelt ja püsti laskeasendist.
Märkleht: A3.
Proovilasud: lamades laskeasendist aega 8 minutit, 5 lasku.
Võistluslaskmine: lamades laskeasendist 10 lasku (aega 8 minutit), põlvelt laskeasendist 10
lasku (aega 10 minutit), püsti laskeasendist 10 lasku (aega 12 minutit).
Laskeasendid

1. Lamades asendist laskmisel laskur lamab kõhuli laskekohal, näoga märklehe poole. Relva
hoitakse ühe käega püstolkäepidemest, teise käega laesäärest või salvest, relva kaba toetub
vastu õlga. Käte küünarvarred (küünarnukist randmeni ), riietus ja relv (ka padrunisalv)
peavad olema selgelt eraldatud laskekoha pinnast ning kõikidest kõrvalistest esemetest.
Rihma kasutamine on lubatud. Käed ei tohi omavahel kokku puutuda.
2. Põlvelt laskmisel laskur istub parema jala kannal, põlv toetub maha. Põlve 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.
3. Püsti laske asendist laskmisel võib laskur kasutada relva rihma.
4. Vasakukäelistel on relva hoidmise asendid vastupidised paremakäelistele
4.2 7,62 mm AK-4 TEST 3
Laskjal on vaja lasta 4 distantsilt lamades 100m, treppsein 75m, aukudega sein 50 ja täis
sein 25m. Igalt positsioonilt vaja lasta 4 sihtmärki 2 lasku. Max aeg 4 min.
Algus, relv laetud ja riivistatud, peale käsklust „Start“ lamades laske asend 100m 8 lasku
igasse märklauda 2 lasku, salvevahetus ja lahinguvälja kontroll. Järgnevaks liigub võistleja
75 m relv laetud ja riivistatud ja relvaraud laskesektoris, treppsein vabalt valitud asend aga
relv peab toetuma seinale, 8 lasku igasse märklehte 2 lasku, salvevahetus ja lahinguvälja
kontroll. Järgnevaks liigub 50 m aukudega sein kus tuleb lasta 1m kauguselt seinast mis on
märgistatud, valib ise asendi ja jällegi 8 lasku kokku, 2 lasku igasse sihtmärki, salvevahetus
ja lahinguvälja kontroll. Relv laetud, riivistatud liigub 25m täis sein ja laseb märgistatud alast
2 sihtmärki igasse 2 lasku paremast õlast ja seina vasakust servast 2 sihmärki igasse 2 lasku
vasakust õlast, harjutus lõppeb ja aeg läheb kinni kui laskja on relv riivistatud ja annab
häälega märku „Lõpetanud“. Peale mida teostatakse OT kontroll.
Laskja harjutus peatatakse kui liigutakse riivistamata relvaga positsioonide vahel ja kui relv
on liikumisel väljaspool laskesektorit.
Lastakse IPC Metric märklehte
Kui ühes märklehes on rohkem kui 8 tabamust siis võetakse 1 parim tabamus maha.
Rajal arvestatakse ka aega. Juhul kui on võrdne tulemus, siis kiirema aja saanud laskja saab
kõrgema koha.
Varustus: Lastakse lahing varustuses( kiiver, prillid, vest ja rakmed). Tagab korraldaja.
4.3 9 mm püstol H&K USP 25m
Distants 25 m püsti laskeasendist.
Märkleht: ISSF 25 m püstolimärkleht
Proovilasud: aega 4 minutit, 5 lasku.
Võistluslaskmine: püsti laskeasendist: 10 lasku, aega 8 minutit.
4.4 9 mm püstol H&K USP liikumisega laskmine
Laskur alustab laua taga, relv laua peal, salv kinnitatud, padrunipesa tühi. Peale stardi
signaali liigub alasse A ja laseb ära papp märgid 1 ja 2, peale seda liigub edasi alasse B ja
laseb ära märgid 3 ja 4. Peale seda liigub edasi alasse C ja laseb ära märgid 5 ja 6, ning
viimasena liigub alasse D ja laseb märgid 7 ja 8. Märkide 7 ja 8 vahel on Noshoot märk
tähistatud valgega, seda lasta ei tohi. Noshoot märgi tabamisel järgneb karistus. Laskude arv
16, seega tuleb teostada ka salvevahetus. Raja pikkus umbes 20 meetrit.
4.4 12 cal siledaraudsega laskmine
Püsti laskeasend
Sihtmärgid: savitaldrikud
Lastakse: 30 lasku, 15 taldrikut.
4.5 Graanadi täpsusvise
Granaadi täpsusvise koosneb 10-nest õppegranaadi viskest erineva väärtusega
sihtmärkidele. Paremusjärjestus selgitatakse välja punktide tulemuse järgi. Võrdsel tulemusel
arvestatakse paremaks rohkem parimat tulemust saanud võistleja.

4.6 AK-4 Salve laadimine ja tühjaks laadimine
AK-4 automaadi salv laetakse täis 20 padruniga ja tõstetakse pea kohale ja peale seda ka
tühjaks. Padrunid peavad asetsema samas kohas kus ennem starti. Võistlusalal
arvestatakse aega.
5. Võistlusalad (Noorkotkad ja Kodutütred alates vanusest 13 aastat):
5.1 Laskmine õhupüssist
Distants: 10 meetrit lamades laskeasendist ilma toeta.
Proovilasud: 3 lasku.
Võistluslasud: 10 lasku.
5.2 Laskmine 7,62 mm M-14
Distants: 25 meetrit lamades laskeasendist ilma toeta.
Proovilasud: 3 lasku.
Võistluslasud: 10 lasku.
Märkleht: A3.
5.3 Laskmine 5,6 mm M-16
Distants: 25 meetrit lamades laskeasendist ilma toeta.
Proovilasud: 3 lasku.
Võistluslasud: 10 lasku.
Märkleht: A3
5.4 Tulepulgaga tule tegemine
Tule süütamine tule pulgaga. Võistleja peab süütama kasetohu tüki ja see peab
põlema minimaalselt 10 sekundit. Arvestatakse aega alates käsklusest START
kuni 10 sekundi tule põlemise lõpuni. Võistlejad pannakse paremusjärjestusse.
6. Võitjate selgitamine:
6.1 Paremusjärjestus selgitatakse välja kõikidel võistlusaladel. Kõikide võistlusalade
esikolmikuid autasustatakse diplomi, medali ja meenega.
6.2 Kaitseliitlastel, Naiskodukaitsjatel ja kutsutud külalistel on võimalus osaleda ka
ÜLD võitja võistluses, kus arvestatakse siis tulemused kokku järgnevatel aladel:
 AK-4 100m
 AK-4 TEST nr 3
 H&K USP 25m
 H&K USP liikumisega laskmine
 AK-4 salve täis ja tühjaks laadimine
 Granaadi täpsusvise
 12 Cal sileraudsega laskmine
7. Protestid:
Kõik protestid esitatakse kirjalikult võistluse peakohtunikule mitte hiljem kui 10 minutit peale
viimase laskjate vahetuse märklehtede kontrollimist.
8. Registreerumine:
Võistlusel saavad osaleda kõik, kes on kohale tulnud võistluse mandaati. Eelregistreerimise
puhul tagab korraldaja registreerijale tema kinnitatud nimelise Kaitseliidu relva olemasolu
laskepaigas. Eelregistreerimine kestab kuni 25.09.2022 e-posti aadressil
kristo.sinivee@kaitseliit.ee
Korraldusmeeskond jätab endale õiguse teha muudatusi vastavalt vajadusele.
Koostas:
Kristo Sinivee
nooremleitnant
Korbe malevkonna pealiku abi

