
ELVA LASHTISED MEISTRIVÕISTLUSED LASKESUUSATAMISES 25.veebruaril 

Tartumaa Tervisespordikeskuses 

(Tartu Maratoni finišipaigas) 

 

1. Korraldaja: Elva Suusaklubi 

 

Korralduskomitee: Roland Lessing, Rein Pedaja 

Võistluse peakohtunik Roland Lessing  5271728 Rein Pedaja 5059949 

Sekretariaadi juht  Rein Pedaja  5059949 

Ajavõtu pealik Roland Lessing  5271728  

INFO 5271728  

 

2. Päevakava: 

 

13.00-13.40 Relvade proovimine. Laskmine toimub Elva Suusaklubi kasutuses olevate  

õhkrelvadega.  

14.00-16.25  Avatud start. Rajale pääsevad korraga  5-7 võistlejat, peale nende finišeerimist 

pääsevad rajale uued 5-7 võistlejat. Ligikaudne startide vahe on 10 minutit. Viimane start kell 16.25. 

Iga tund toimub ligikaudu 5 - 6 starti, ligikaudse stardiaja võistlejale väljastavad kohtunikud 

kohapeal. 

Osalejate arv piiratud seoses Eestis leviva viirusega. Maksimum osalejate arv 90.  

Võistlusnumbrite  väljastamine   Sekretariaat 13.00-16.20  

Võistlusraja start avatud Tartumaa Tervisespordikeskus kuni  16.25  

Finiš suletakse Tartumaa Tervisespordikeskus 17.00 

Autasustamiune 17.20 

 

3.Võistlusel võivad osaleda kõik, kelle tervislik seisund ja sportlik ettevalmistus lubab läbida antud 

distantse. Võistlejad osalevad omal riskil (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende 

vanemad või volitatud saatjad).  

 

Kõik osalejad peavad järgima Eesti Vabariigis kehtivaid Covid-19 reegleid ja piiranguid. 

Siseruumides on maski kandmine rangelt kohustuslik! Püüame järgida 2+2 reeglit ka õues!  

 

4.Individuaalosaleja registreerimine toimub  telefonil  5271728  kuni 24.02.2021 k.a  või 

sekretariaadis kohaepeal 1,5 tundi enne startide lõppu. 

 

 Kohapeal registreerumine lõppeb kell 16.00. Kõigile noortele kuni võistlusklassini MN18 (k.a.) on 

osalemine TASUTA. Täiskasvanutele hind   2€.  Eelregistreerimine lõppeb võistlusele eelneva 

päeva lõpus! Registreerimisel saab võistleja stardinumbri. Registreerimistasu saab tasuda sularahas 

võistluspaigas kohapeal. 

 

5. VÕISTLUSKLASSID / DISTANTSID 

Sprint (2 lasketiiru trahviringidega) 

MN10 (2011-2013)       1,5 km   (500m+500m+500m)  Laskmine lamades toelt 

MN12 (2009 – 2010)    2km       (700+ 700+700m)       Laskmine lamades toelt 

MN14 (2007-2008)       3km      ( 1km+ 1km+ 1km)      Laskmine lamades toelt 

MN16 (2005 – 2006)     4km      (2km+1km+1km)        Laskmine lamades toelt  ja püsti  

MN18 (2003-2004)        4km      (2km+1km+1km)        Laskmine lamades toelt  ja püsti 

MN   (2002-1975)          4km      (2km+1km+1km)        Laskmine lamades toelt  ja püsti 

MV, NV (1974-1950)     3km      ( 1km+1km+1km)       Laskmine lamades toelt  ja püsti 

 



6. Tulemused :  paremusjärjestus selgitatakse võistluse lõpuaegade põhjal. Autasustatakse iga 

vanuseklassi 3 paremat  võistlejat. 

 

7. Ajavõtt on käsitsi 

 

8. Juhendis käsitlemata küsimused ja protestid tulemuste kohta lahendab korralduskomitee ja/või 

peakohtunik. Otsused avalikustab peakohtunik esimesel võimalusel võistluspaigas või 

koduleheküljel. Protesti deposiit 30€, mis kuulub tagastamisele protesti rahuldamise korral.  


