
KAIU KARIKAS 2016 

Laskmise kuuevõistlus  
KAIU KARIKAS 2016  

 

  

Korraldaja: Kaiu Laskurklubi 

Võistlejad: Võistlustest kutsutakse osa võtma Eesti Laskurliidu, EJSL ja ENFTA liikmeskonda  

 kuuluvate organisatsioonide laskesportlasi ja laskesportlasi Soome Vabariigist. 

 Võistlus on individuaalne. Võistleja saab osaleda ainult ühes vanuseklassis. 

Võistlusklassid: M, M45, M50, M60 

Aeg ja koht: 24.09. 2016. Kaiu lasketiir. Võistluse algus kell 09.00 

Laskeharjutused: 20 lasku lamades, rihmata, 50 meetrit, märkleht nr.7, jookseva metssea (RT) 

 tulirelvast kaliiber .22LR. Sihik vaba. Laskmisaeg 10 lasule 10 minutit. 5 proovilasku. 

 20 lasku püsti käelt, stendi asend, 50 meetrit, märkleht nr.7, jookseva metsea (RT) 

 tulirelvast kaliiber .22LR. Sihik vaba. Laskmisaeg 10 lasule 10 minutit. 5 proovilasku. 

 20 lasku püstolist ringmärki, 25 meetrit, 5 lasulised seeriad, seeriale aega 5 min. 

 Püstoli kaliiber on vaba. 5 proovilasku. 

 20 lasku püstolist ilmuvasse märki, 25 meetrit, 5 lasulised seeriad, lasu aeg 3sek. 

 vahe 7 sek. Püstol peab olema sama, mis ringmärki laskmisel. 5 proovilasku. 

 20 lasku harjutus - Jooksev põder, .22LR, aeglane jooks 5,0 sek. 4 proovilasku. 

 20 lasku harjutus - Jooksev metssiga, .22LR, kiire jooks 2,5 sek. 4 proovilasku. 

Reeglid: Võistlused toimuvad vastavuses ISSF reeglitele. Põdralaskmise laskeharjutus (.22LR)  

 viiakse läbi vastavalt Suomen Metsästäjäliitto „Metsästysampumasäännot 2012“. 

 Kogu võistluse peab laskur laskma ühe ja sama optilise sihikuga. 

Stardimaks: Võistluste stardimaks 15 € 

Läbiviimine: Põdralaskmise ja jooksva metssea laskeharjutust lastakse eelnevate harjutuste 

 lasketulemuste summeerimise järgsete tulemuste põhjal, kusjuures väikseima summa  

 lasknud laskur alustab (Gunderseni meetod). 

Autasustamine: Meeste võistlusklassides M, M45, M50, M60 parima tulemuse punktide summas  

 saavutanud võistlejat autasustatakse igavesti rändava Kaiu Karika võitja rändkarikaga. 

 Kõiki võistlejaid autasustatakse väikeste auhinnakarikatega või meenetega 

 või medalitega.  

Majandamine: Kõik võistlejate lähetamise, majutamise ning toitlustamisega seotud kulud  

 kannavad lähetavad laskespordiklubid või laskesportlased ise.  

 Kaiu lasketiirus on võimalik võistlejatel omale valmistada kohvi, teed. 

Registreerimine: Registreerimine e- kirja või telefoni teel kuni 20.09.2016 

 Endel Kaasiku, endel.kaasiku(at)kaitseliit.ee, Kaiu Laskurklubi 

Info: Endel Kaasiku, telefon +372 5340 3107  
 


