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HARJUMAA 2017. a MEISTRIVÕISTLUSED LASKMISES

JUHEND
I EESMÄRK

1. Pakkuda Harjumaal (siin ja edaspidi mõeldakse märksõna Harjumaa all Harju
maakonna territooriumit ilma Tallinna linnata) elavatele või töötavatele või Harjumaa
koolides õppivatele sportlastele või Harjumaa linnade ja valdade spordiklubide liikmetele
võistlemise võimalusi.
2. Selgitada Harjumaa 2017.a parimad laskurid täiskasvanute ja noorte vanuseklassis.
3. Viia läbi Eesti karikavõistluste etapp.
II AEG JA KOHT
4. Võistlused toimuvad 06-07.05.2017.a Kaitseliidu Männiku lasketiirus.
Võistluste algus mõlemal päeval kell 10.00. Võistlused korraldab ja viib läbi Männiku Laskurklubi
koostöös Harjumaa Spordiliiduga.

III OSAVÕTJAD
5. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Harju maakonna omavalitsusüksuste territooriumil elavatel või
töötavatel või Harjumaa koolides õppivatel või Harju omavalitsusüksuste spordiklubidesse kuuluvatel
sportlastel.

6. Võistlustel lubatakse osaleda ka nn külalisvõistlejatel (sportlased, kes on
eelregistreerimise käigus teatanud oma soovist osaleda, kuid kes ei vasta juhendi lõik III
punktis 5 toodud tingimustele). Nendele kehtib osavõtumaks 5 eurot harjutuse kohta ja
nad ei kuulu Harjumaa meistrivõistluste medalitega autasustamisele.
IV VÕISTLUSTE KAVA JA VANUSEKLASSID
7. Kava
Võistlused korraldab ja viib läbi Harjumaa Spordiliit koostöös Männiku Laskurklubiga.

06.05.2017.a. kell 10:00
- v/k püss 3 x 20 lasku standard
N, M65, P,T
- vabapüstol 60 lasku
M
kell 13:00
- v/k püss 3 x 40 lasku standard
M
- t/k püstol või spordipüstol 30 + 30 lasku
M
- spordipüstol 30 + 30 lasku
N
07.05.2017.a. kell 10:00
- v/k püss 60 lasku lamades
N, M, M65, P, T
- standardpüstol 20 + 20 + 20
M
- jooksev metssiga 30 + 30 lasku
M
- jooksev metssiga 20 + 20 lasku
M
kell 12:00
- olümpiakiirlaskmine
M
N-naised, M-mehed, T-tüdrukud, P-poisid, M65-mehed sünd 1952 ja varem
8. Vanuseklassid

Poisid ja tüdrukud
Põhiklass (mehed ja naised)
Seeniorid (M65)

-

1999 ja hiljem sündinud
1998 ja varem sündinud
1952 ja varem sündinud

V REGISTREERIMINE
9.Eelregistreerimine:
Võistluse parema korralduse huvides palume osalevatel võistkondadel ja võistlejatel teostada arvuline
eelregistreerimine võistlusprogrammi kuuluvate harjutuste kaupa.

Arvuline eelregistreerimine hiljemalt
karinmuru@hot.ee või mobiil 528 3326

30.04.2017.a.

e-posti

aadressil:

10. Registreerimine
Registreerimisel tuleb esitada käeolevale juhendile lisatud registreerimiseleht, millel näidatakse harjutuste
kaupa 1) võistleja nimi, 2) täpne sünniaeg, 3) vanuseklass, kus võisteldakse, 4) omavalitsusüksus
(harjumaalastel elukohajärgne vald või linn, külalisvõistlejatel maakond) ja 5) spordiklubi, keda
esindatakse.
Registreerimata võistlejaid tulejoonele ei lubata.

VI AUTASUSTAMINE
11. Harjumaa meistrivõistluste programmi kuuluvatel harjutustel autasustatakse kolme paremat sportlast
Harjumaa meistrivõistluste medalitega ning Harjumaa Spordiliidu diplomitega.
Poiste ja tüdrukute vanuseklassi meistrivõistluste programmi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme
paremat sportlast Harjumaa meistrivõistluste vanuseklasside medalitega ning Harjumaa Spordiliidu
diplomitega.

11.1 Külalisvõistlejad Harjumaa meistrivõistluste medalitega autasustamisele ei
kuulu
VII MAJANDAMINE
12. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Harjumaa Spordiliit. Võistlejate lähetamise ja
toitlustamisega seotud kulud kannavad võistlejad ise või neid lähetanud organisatsioonid.
13. Väljaspool Harjumaa meistrivõistlusi osalevatel külalisvõistlejatel, st mitte Harjumaa laskuritele, kehtib
osavõtumaks: olenemata vanuseklassist – 5 eurot harjutuse kohta. Tasuda saab võistluspaigas
registreerimise juures.

VIII ÜLDISELT
14. Kõik juhendis määratlemata ja võistluste käigus tekkivad küsimused lahendab
kohtunikekogu koos võistluste organisaatoritega kohapeal.

