
I EESMÄRK 

Tõsta kaitseliitlaste laskeoskuste taset. Selgitada välja parimad kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad automaadi 

laskmises. Selgitada välja parim võistkond automaadi laskmises. 

 

II AEG JA KOHT 

Võistlus toimub 12.03.2023 Piirsalu lasketiirus. 

 

III OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSTINGIMUSED 

Võistlusest võtavad osa eelregistreerinud Kaitseliidu Lääne maleva liikmed ja võistluse korraldaja poolt kutsutud 

võistkonnad muudest Kaitseliidu üksustest või koostööpartnerid.  

Võistkond koosneb : 4 KL/NKK liikmest, kes lasevad automaadist automaatrelva testi nr 3. Individuaaltulemused 

selgitatakse välja automaadi lasketesti nr 3 põhjal kus arvestatakse nii tabamuspunkte kui soorituseks kulunud 

aega (tabamuspunkti sekundis). Võistkonna tulemuseks loetakse kõikide võistkonnaliikmete keskmine tulemus.  

Laskeharjutuse mittesooritamisel ( vastavalt testi kirjelduses toodule: lisa 1) loetakse tulemuseks üks punkt ja  ajaks 

240 sekundit. Lubatud soorituse aja ületamisel loetakse samuti tulemuseks 1 punkt ja ajaks 240 sekundit. 

Enne harjutuse algust toimub võistkondadele neile määratud ajal instruktaaž ja laskeraja tutvustus. Võistkondadele 

harjutamiseks aega ette nähtud ei ole. Proovilaske ei ole. 

Riietus: Välivorm vastavalt ilmastikule, lahingvarustus vastavalt automaadi test 3 juhendile, kuulivest ei ole 

kohustuslik. Relvad: Automaat AK-4/G-3, R-20, M-14. Laskeharjutusel kasutatakse automaadi mehhaanilisi 

sihikuid. Optiliste seadmete ja muude lisade kasutamine relval on keelatud ning tuleb laskeharjutuse ajaks relvalt 

eemaldada. 

 

IV EELREGISTREERIMINE 

Võistkonnad ja võistlejad registreerida e- mailiga: reimo.reimer kaitseliit.ee täiendav info tel. 56694212. 

Registreerimisel esitada: võistkonna nimi, võistlejate auaste, ees- ja perenimi, kasutatav relv, millega võisteldakse. 

Võistkonnad, mis osalevad ka Lääne maleva karikavõistlusel, tuua registreerimisel eraldi välja märkusega 

„KARIKAVÕISTLUS“. 

 

Viimane eelregistreerimise aeg on 05.03.2023 kell 24:00 

 

V VÕISTLUSE AJAKAVA 

0800 – 1800 Võistlusaeg 

 

 

VI VÕISTLUSALAD 

Automaatrelva test nr. 3. 

 

VII PROTESTIDE ESITAMISE KORD 

Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste avaldamist. 

Protestid lahendab võistluse läbiviija koheselt koha peal. 

 

VIII AUTASUSTAMINE 

Autasustatakse kolme parimat automaadi laskjat individuaaltulemuste põhjal ning parimat võistkonda. 

Autasustamist võistluspaigas ei toimu. Auhinnad toimetatakse võistlejatele hiljem korraldajate poolt kätte. 

 

IX KORRALDUS 

Võistluse korraldab Lihula üksikkompanii. Võistluskohas tagatakse laskemoon eelregistreerinutele. Kaasavõetud 

laskemoona võistlusel kasutada ei ole lubatud. Võistluskohas ei varustata võistlejaid automaatrelvadega. 

Võistkonnad saabuvad võistluspaika 30 minutit ennem neile määratud võistlemise kellaaega. Võistlemise kellaaeg 

edastatakse võistkondade esindajatele MHK 07.03.2023. Võistluse avamise ja lõpetamise rivistust ei toimu. Mitte 

eelregistreerinud võistkonnad/võistlejad laskevõistlus osaleda ei saa. 

 

 



 


