Duell-laskmine
Eesmärk:
arendada sportlaste
ettevalmistuse tulemuslikkust

eriaalast

laskeoskust

ning

kontrollida

suvise

Aeg:

10. august 2019 Haanja lasketiir kell 12.00 (pealelaskmise algus 11.00)

Osalejad:

ELSF liikmesklubid ja välisvõistlejad sõprusklubidest vanuseklasside järgi.

Võistlusklassid: MN13 koos, M15, N15, M17, N17, M19, N19, MN22 koos, MN harrastajad
koos, MN40,50,60 koos
Võistluse läbiviimine:
1. osa, kvalifikatsioon. Võistlejad vanusegruppide järgi lasevad metallmärki
4seeriat - lamades 2x5 ja püsti 2x5 lasku, ühe seeria kaupa. Start toimub
mati tagant püss seljas ja lõpeb mati taga püss seljas. Aega iga seeria
jaoks on 1 minut, ajalimiidi ületamisel tehtud lasud arvestatakse
möödalasuks. Neli vähem trahve lasknud sportlast saavad finaali. Samade
tulemuste korral pääseb finaali rohkem sportlasi (viies kuues ja seitsmes).
Kui neljas koht läheb jagamisele rohkema arvu sportlaste vahel, toimub
ümberlaskmine 1x5 lamades ja 1x5 püsti.
NB! Vanuseklass NM 13 laseb ainult 2 seeriat lamades, püss matil, aega
seeria jaoks 1.30’, mõlemad laskmised toimuvad lamades märki.
MN15 laseb 3 seeriat lamades, püss on matil, aega seeria jaoks 1.00’
2. osa, finaal. Võistlejad lasevad neli seeriat järjest metallsihtmärki, lamadeslamades-püsti-püsti, ajalise piiranguga 4 minutit, ajalimiidi ületamisel
tehtud lasud arvestatakse möödalasuks. Start on mati tagant püss seljas,
peale lastud seeriat pannakse püss selga – mõlemad rihmad õlgadel – ja
liigutakse järgmisele(kõrval olevale) laskekohale, finiš on mati taga püss
seljas. Võidab vähem möödalaske teinud sportlane. Sama trahvide arvu
puhul võidab kiiremini laskmise sooritanud sportlane. Kui ka aeg on võrdne
– läheb koht jagamisele.
NB! Vanuseklassid NM13 lasevad 2x5 lamades, üks seeria korraga,
ajalimiit 1.30’ seeriale.
MN 15 lasevad 3x5 lamades, üks seeria korraga, ajalimiit 1.00’ seeriale
Võistluse alustab ja lõpetab vile.
Tule juhtimine seeria(5 lasku ehk üks magasin) ajal ei ole lubatud.
Seeriate vahel võib parandust teha, MN13, MN15 jääb püss laskekohale
Ohutusreeglite
ja
tule
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diskvalifitseeritakse.

Sihtmärgid:

Kurvinen biathlon targets.

Autasustamine: Ants Orassoni auhinnad kolmele parimale
Reeglite järgimise küsimused lahendab võistluse 5 liikmeline žürii mis koosneb:
Peakohtunik – esimees
Lasketiiru ülem
3 treenerit kes valitakse esindavate klubide treeneritest 30 minutid enne võistluse algust .

