Metspahr 2019
Metspahr – 4*VJM-2 (muudetud märgid ja kiirused)
Toimumiskoht: Laheva lasketiirus
Aeg: 14.09.2019 9:00
Võistluste keskus ja sekretariaat asub Laheva lasketiirus
https://goo.gl/maps/LPP187L2WHmW4pxE6

Võistluste juhend
Kohtunikud
Metspahr ja üldküsimused – Peakohtunik Arles Taal
Tulejoonekohtunikud – Taavi Taal, Andris Taal, Aarne Taal
Märgijoone kohtunikikud – Anatoli Marin, Andris Taal
Võistluste žürii
Võistluste žürii liikmeteks valitakse 4 võistleja hulgast osavõtjate ühishääletusel juhul, kui tekib
vajadus žürii kokkukutsumise järele. Vajaduse otsustavad osavõtjad vähemalt kolme osaleja
allkirjaga avalduse põhjal.
Harjutuste korraldus
Laskma saavad ainult sekretariaadis oma saabumist kinnitanud laskurid. Registreeruda tuleb
vähemalt 15 min enne laskepaigale minekut.
Laskja peab olema laskepaiga juures vähemalt 15 min enne laskmise algust. Need, kes on eelnevalt
teatanud oma hilisemast jõudmisest (kuid tabelis siiski varem) paigutatakse laskmise käigus veidi
hilisemaks.
Üheski harjutuses proovilaske ei ole. Lasketulemusi saab kontrollida vaid võistkonna esindaja, kes
peab viibima laskmise ajal rajakohtuniku juures. Elektroonika/kohtunikud teatavad tulemused peale
lasku (tulemus, kellaaeg)
Protestid tuleb teatada kohe, kui rikkumine avastatakse, kuid mitte hiljem kui 15 minutit rikkumise
esinemisest.
Eelregistreerumata laskurid paigutatakse järjekorra lõppu. Tulejoone kohtunik võib võistlejate
laskejärjekorda omavahel vahetada.
Võistkonnad
Võistlusele registreerunud võistlejad jaotatakse nende eelnevate jahilaskevõistluste tulemuste alusel
3 paremusgruppi 2019 aasta võistlustulemuste alusel ning püütakse loosida võistkonnad nii, et igas
võistkonnas on esindajad igast paremusgrupist. Võistkondi loositakse vastavalt registreerumisjärjekorrale. Kui viimastest registreerujatest ei ole võimalik moodustada täisvõistkonda,
moodustatakse võistkond kahest laskurist või jääb viimane registreeruja võistkonnaarvestusest välja.

Laskmise üldine korraldus
1. Korraga võistleb kaks vaheseinaga eraldatud laskurit ning
tulejoonel võivad laskmiseks valmistuda neile järgnevad võistlejad.
Ülejäänud isikute viibimine võistluse ajal tulejoonel on keelatud;
2. Vahetuse kestus: maksimaalselt 6 minutit;
3. Kohtunik määrab võistleja laskekoha nii ettevalmistuseks kui
võistlemiseks;
4. Harjutust lastakse harjutuse VJM-2 võistlusmääruste järgi, kuid
märkleht liigub kahe kiirusega – aeglase (märk on 5 sekundit
laskeavas) või kiire (märk on 2,5 sekundit laskeavas) kiirusega –
kiirused vastavalt harjutusele;
5. kokku on igas seerias 10 lasku;
6. Elektroonilise märgi eritingimus – juhul, kui märkleht ei loe
lasku, saab kohtunik otsustada uue lasu andmise.

Märklehed
1. Kõik märklehed asuvad paarikaupa üksteise kohal
2. Vasakpoolne laskur laseb ülemist ja parempoolne laskur alumist lehte
3. Märkleheks on metssea siluett igas seerias järgnevalt:
a. Esimeses seerias VJM sea märkleht. Lastakse kiiret jooksu (2,5 sek). Maksimaalselt
on võimalik koguda 100 punkti
b. Teises seerias ISSF jooksva metssea märkleht. Lastakse aeglast jooksu (5 sek).
Maksimaalselt on võimalik koguda 100 punkti
c. Kolmandas seerias Itaalia Fidasc jooksva sea leht. Lastakse aeglast jooksu (5 sek).
Maksimaalselt on võimalik koguda 100 punkti
d. Neljandas seerias VJM sea märkleht, millel on tulemuste alaks 8 punkti ala ning
punkte loetakse kümnendiku täpsusega. Lastakse kiiret jooksu (2,5 sek).
Maksimaalselt on võimalik koguda 109 punkti
Paremusjärjestuse selgitamine
Võitjate selgitamiseks liidetakse kõikide harjutuste punktisummad. Võrdse punktisumma korral
auhinnalistel kohtadel korraldatakse ümberlaskmine 2 lasuliste seeriatena harjutuses VJM-2 Itaalia
siga. Meeskondlikult võrdse tulemuse puhul kummagi meeskonna 1 esindaja vahel. Muul juhul
lähtutakse paremusest viimases harjutuses. Võrdsete punktisummade korral kõikides harjutustest
loetakse paremaks enim 10-id, 9-id jne saanud võistleja.
Auhinnad
Autasustatakse paremusjärjestuse ja gruppide 3 esimest laskurit medalitega v.a. parim laskur, kes
saab Metspahri kuju. Võistkondliku paremusjärjestuse puhul saavad auhinnad 3 paremat võistkonda.
Osalustasu
Iga Metspahrile eelregistreerunud osaleja tasub 30.- EUR korraldusfondi (kohapeal, sularahas).
Kohapeal registreerunud osaleja tasub 35.- EUR korraldusfondi sularahas.
Registreerumine
Võistlusele
registreerumiseks
tuleb
end
kirja
panna
siin
lingil
https://doodle.com/poll/umnu4qvu93iw8qrv või saata vastav e-kiri aadressile arles.taal@icloud.com
hiljemalt 12.09.2019 kella 19:00.

