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KAITSELIIT PÕLVA MALEV 

Laskevõistlus „PÕLVA PÜSSIMEES 2022“ 
JUHEND 

 
1. Võistluse eesmärk: 

 Selgitada välja Põlva maleva parimad kaitseliitlased taktikalises laskmises.  

 Arendada ohutut ja taktikalist relvakäsitsemist ja laskeoskust, lahingvarustuse 
kandmise ja kasutamise oskust.  

 Tekitada huvi individuaalsete oskuste arendamiseks. 

 Läbi individuaalsete oskuste arendamise tõsta SA üksuste lahingvalmiduse 
taset. 

 
2. Osalejad: 

Põlva maleva liikmed. 
Individuaal- ja meeskondlik arvestus. Võistkond peab olema kolmeliikmeline ning kõik 
võistkonna liikmed osalema samas võistlusklassis. 
 

3. Aeg: 
Võistlus viiakse läbi kolmes etapis: 
I etapp – 05.02.2022 
II etapp – 04.06.2022 
III etapp – 06.08.2022 
 

4. Koht: 
Tsiatsungõlmaa 300 m lasketiir, Võru maakond. 
https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-tsiatsungolmaa  
 

5. Korraldaja: 
Põlva maleva staap 
 

6. Laskeradade arv ja distantsid: 
9 automaatrelva jätkuväljaõppe kvalifikatsiooniharjutust (3 iga etapp). Harjutustel 
hinnatakse automaatrelva põhi- ja jätkuväljaõppe käigus omandatud oskuste taset. 
100 m – 2 rada 
200 m – 2 rada 
300 m – 2 rada 
10 – 25 m – 3 rada 
Kokku 126 lasku. 
Iga etapp enne võistlusradade laskmist viiakse läbi automaatrelva laskeharjutused 
A.1 (normaaljooksule seadmine) ja A.2 (normaaljooksu kontroll). 
 

7. Võistlusklassid: 
Automaatrelv standard 
Sõjaväerelv (poolautomaatne vintpüss või automaatrelv) kaliibris 7,62 või 5,56 mm. 

https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-tsiatsungolmaa


 Optilised sihtimisseadmed pole lubatud. 

 Relval peab olema originaal funktsionaalsus st. kui tehase poolt peab laskma 
valanguid, siis see peab ka toimima. 

 Üks harkjalg ja/või vertikaalkäepide on lubatud. 
 
Automaatrelv open 
Sõjaväerelv (poolautomaatne vintpüss või automaatrelv) kaliibris 7,62 või 5,56 mm. 

 Kaitseväe poolt hangitud optilised sihtimisseadmed on lubatud. 

 Relval peab olema originaal funktsionaalsus st. kui tehase poolt peab laskma 
valanguid, siis see peab ka toimima. 

 Üks harkjalg ja/või vertikaalkäepide on lubatud. 
 
NB! Lubatud on kasutada ainult KL poolt väljastatud laskemoona. 
 

8. Punktiarvestus: 

 Kasutatakse KV tsoonidega (A, B, C) sihtmärke 01 ja 02. 

 Punktiarvestus kaliibriga 7,62 mm A-5, B-4 ja C -2 punkti. 

 Punktiarvestus kaliibriga 5,56 mm A-5, B-3 ja C -1 punkt. 

 Punktid jagatakse ajaga, punktiarvestusel kasutatakse süsteemi Practiscore. 
 

9. Autasustamine: 
Individuaalne arvestus 
Individuaalne esikolmik mõlemas relvaklassis moodustub laskeharjutuste 
kombineeritud tulemuste alusel kolme etapi tulemusel. Üldarvestuses mõlemas 
relvaklassis võidu saavutanud võistlejatele omistatakse KL aastapäeva üritusel 
„Põlva Püssimees 2022“ aunimetus ning autasustatakse medali ja diplomiga. 
Ülejäänud esikolmiku koha saavutanud võistlejaid autasustatakse medalite ja 
diplomitega. Kategooriate esikolmiku koha saavutanud võistlejaid autasustatakse 
medalite ja diplomitega. 
 
Kategooriad: 

 Üldarvestus: kõik osalejad 

 Juuniorid: alla 21 aastased võistlejad 

 Naised: naissoost võistlejad 

 Seeniorid: 50 + vanuses võistlejad 

 Superseeniorid: 60 + vanuses võistlejad 
NB! Kategooria avamiseks vajalik vähemalt kolm võistlejat! 
 
Võistkondlik arvestus: 
Võistkondlikku esikolmikut autasustatakse diplomi, medalite ja karikaga. Võistkondliku 
arvestuse avamiseks peab relvaklassis olema registreeritud vähemalt 3 võistkonda. 
 

10. Registreerimine: 
Staabivalvuri kaudu telefonil 5234190 või polva@kaitseliit.ee , registreerimisel ära 
märkida võistlusklass. 
 

11. Võistluse läbiviijad: 
Peakohtunik: kpt Tarvo Planken 
Kohtunikud: vbl Priit Päärson, vbl (res) Keit Purga, Lauri Puusepp, lpn Jaanus Paekivi 
Varustusülem: vbl Margus Paekivi, v-vbl Ainar Raju. 
 

12. Lisainformatsioon: 
Kpt Tarvo Planken (5116718) tarvo.planken@kaitseliit.ee  
 
 

mailto:polva@kaitseliit.ee
mailto:tarvo.planken@kaitseliit.ee


13. Võistluse reeglid: 
Laskeharjutuse täpse protseduuri määrab rajakirjeldus.  vt Lisa 1. 
 
OE vead, mille korral laskur peatatakse: 

 Suunab relva tahtlikult või tahtmatult enda kehaosale või teisele alal viibivale 
isikule. Vehib asjatult relvaga ja ei kontrolli relva suunda. 

 Asetab sõrme päästikule sihtimisest muul ajal. 

 Pärast käskluse „lae tühjaks, näita ette“ täitmist jääb padrun padrunipessa. 

 Pärast käskluse „lae tühjaks, näita ette“ täitmist jääb salv relva külge. 

 Ei veendu relva ohutuses tühjaks laadimisel. 

 Väljaspool laskeasendit pole relv kaitseriivis (va arvatud relva erisusest 
tulenevad tõrkedrillid). 

 Toimub juhulask. 
 
Tingimused varustusele: 

 Välivorm saabastega vastavalt ilmastikule. Vorm peab olema pikkade käistega 

 Ballistiline kiiver 

 Ballistilised kaitseprillid 

 Kindad tuhmi värvi (peavad olema laskmise ajal käes) 

 Lahingvarustus (rakmed, vest, plaadikandja) salvetaskutega mis võimaldavad 
paigutada minimaalselt 6 salve 

 Killu- või kuulivest 

 Kuulmiskaitsmed 

 Automaatrelv koos relvarihma ja minimaalselt kuue salvega 

 Esmaabivahendid MK-1 

 Nuga (avatav või pussnuga) 

 Taskulamp (võib olla relvale kinnitatav) 

 Joogivesi (pudel või veekott) 
 
Varustuselementide omavaheline vahetamine pole lubatud. Võistlusele 
saabudes tuleb varustuse ja relvastuse kontrolli ilmuda oma isikliku, 
reaalselt kasutatava varustuse ja relvastusega. 
 
 
Tarvo Planken 
Kapten 
Staabiülem/operatiiv-ja väljaõppesektsiooni ülem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lisa 1. Laskeharjutuste kirjeldused 
 

Laskeharjutuse läbiviijad: 
kpt Tarvo Planken 
vbl Priit Päärson 
vbl Keit Purga 
lpn Jaanus Paekivi 

„Põlva Püssimees“ 

 I etapp 
Harjutus 1 

 
TS300 

05.02.2022 

Harjutuse tüüp: automaatrelva jätkuväljaõppe 
kvalifikatsiooniharjutus 
Relva tüüp: automaat 
Protseduur: peale stardisignaali kõlamist lase 
tähistatud laskekohtadest A-E vabalt valitud 
järjekorras ja asendist igast laskekohast kumbagi 
sihtmärki kaks lasku. 
Lisalaskude tegemine on keelatud. 
Laskepositsiooni vahetamisel on relva 
kaitseriivistamine kohustuslik. 
Enne laskepositsiooni vahetamist on lahinguvälja 
kontrolli teostamine kohustuslik. 
Iga laskeharjutuse protseduuri rikkumine on 
miinus 10 punkti. 
Väljaspool laskeala laskude sooritamine on 
keelatud. 
OE vea korral on harjutuse tulemus null 
(samad mis Test nr 3). 

Punktiarvestus: punktid jagatakse ajaga 
Sihtmärgid: 2 KV SM 02 
Max. punktid: 100 
Max. laskude arv: 20 
Valmisolekuasend: seistes laskealas näoga 
sihtmärkide poole, laetud ja kaitseriivistatud relv 
käes. Relv rihmaga keha küljes. 
Start: audiosignaal 
Stopp: viimane lask 
Peamised õpiväljundid: 
1. Tuvastab sihtmärkide asukoha ja kauguse. 
2. Võtab sisse ja tabab KUNI 200 meetri 
kaugusel asuvat sihtmärki kasutades varjest 
tekkivat tuge ebastandardsest laskeasendist. 
3. Teostab kiirelt sihtmärgivahetuse. 
4. Teostab kiirelt positsioonivahetuse. 

 



Laskeharjutuse läbiviijad: 
kpt Tarvo Planken 
vbl Priit Päärson 
vbl Keit Purga 
lpn Jaanus Paekivi 

„Põlva Püssimees“ 
 I etapp 

Harjutus 2 

 
TS300 

05.02.2022 

Harjutuse tüüp: automaatrelva jätkuväljaõppe 
kvalifikatsiooniharjutus 
Relva tüüp: automaat 
Protseduur: peale stardisignaali kõlamist lase 
tähistatud laskekohast püsti toega asendist 
mõlemasse sihtmärki kaks lasku, teosta 
taktikaline salvevahetus ning lase põlvelt toega 
asendist mõlemasse sihtmärki kaks lasku, teosta 
taktikaline salvevahetus ning lase lamades toega 
asendist mõlemasse sihtmärki kaks lasku. 
Lisalaskude tegemine on keelatud. 
Laskepositsiooni vahetamisel on relva 
kaitseriivistamine kohustuslik. 
Enne laskepositsiooni vahetamist on lahinguvälja 
kontrolli teostamine kohustuslik. 
Iga laskeharjutuse protseduuri rikkumine on 
miinus 10 punkti. 
Väljaspool laskeala laskude sooritamine on 
keelatud. 
OE vea korral on harjutuse tulemus null 
(samad mis Test nr 3). 

Punktiarvestus: punktid jagatakse ajaga 
Sihtmärgid: 2 KV SM 02 
Max. punktid: 60 
Max. laskude arv: 12 
Valmisolekuasend: seistes laskealas näoga 
sihtmärkide poole, laetud ja kaitseriivistatud relv 
käes. Relv rihmaga keha küljes. 
Start: audiosignaal 
Stopp: viimane lask 
Peamised õpiväljundid: 
1. Tuvastab sihtmärkide asukoha ja kauguse. 
2. Võtab sisse ja tabab KUNI 200 meetri 
kaugusel asuvat sihtmärki kasutades varjest 
tekkivat tuge ebastandardsest laskeasendist. 
3. Teostab kiirelt sihtmärgivahetuse. 
4. Teostab kiirelt positsioonivahetuse. 
5. Teostab kiirelt taktikalise salvevahetuse. 

 

 



Laskeharjutuse läbiviijad: 
kpt Tarvo Planken 
vbl Priit Päärson 
vbl Keit Purga 
lpn Jaanus Paekivi 

„Põlva Püssimees“ 
 I etapp 

Harjutus 3 

 
TS300 

05.02.2022 

Harjutuse tüüp: automaatrelva jätkuväljaõppe 
kvalifikatsiooniharjutus 
Relva tüüp: automaat 
Protseduur: peale stardisignaali kõlamist lase 
tähistatud laskekohtadest 1-5 igast laskekohast 
sihtmärki kaks lasku. 
Lisalaskude tegemine on keelatud. 
Laskepositsiooni vahetamisel on relva 
kaitseriivistamine kohustuslik. 
Selles harjutuses laskepositsiooni vahetamisel 
lahinguvälja kontrolli tegema ei pea. 
Iga laskeharjutuse protseduuri rikkumine on 
miinus 10 punkti. 
Väljaspool laskeala laskude sooritamine on 
keelatud. 
OE vea korral on harjutuse tulemus null 
(samad mis Test nr 3). 

Punktiarvestus: punktid jagatakse ajaga 
Sihtmärgid: 1 KV SM 02 
Max. punktid: 50 
Max. laskude arv: 10 
Valmisolekuasend: seistes laskealas näoga 
sihtmärkide poole, laetud ja kaitseriivistatud relv 
käes. Relv rihmaga keha küljes. 
Start: audiosignaal 
Stopp: viimane lask 
Peamised õpiväljundid: 
1. Tuvastab sihtmärkide asukoha ja kauguse. 
2. Võtab sisse ja tabab KUNI 200 meetri 
kaugusel asuvat sihtmärki kasutades varjest 
tekkivat tuge ebastandardsest laskeasendist. 
 

 



Laskeharjutuse läbiviijad: 
kpt Tarvo Planken 
vbl Priit Päärson 
vbl Keit Purga 
lpn Jaanus Paekivi 

„Põlva Püssimees“ 
II etapp 

Harjutus 4 

 
TS300 

04.06.2022 

Harjutuse tüüp: automaatrelva jätkuväljaõppe 
kvalifikatsiooniharjutus 
Relva tüüp: automaat 
Protseduur: peale stardisignaali kõlamist lase 
tähistatud laskekohtadest A, B, C vabalt valitud 
järjekorras igast laskekohast igasse sihtmärki 
kaks lasku. 
Enne laskepositsiooni vahetamist teosta 
taktikaline salvevahetus (2 salvevahetust). 
Lisalaskude tegemine on keelatud. 
Laskepositsiooni vahetamisel on relva 
kaitseriivistamine kohustuslik. 
Enne laskepositsiooni vahetamist on lahinguvälja 
kontrolli teostamine kohustuslik. 
Iga laskeharjutuse protseduuri rikkumine on 
miinus 10 punkti. Väljaspool laskeala laskude 
sooritamine on keelatud. 
OE vea korral on harjutuse tulemus null 
(samad mis Test nr 3). 

Punktiarvestus: punktid jagatakse ajaga 
Sihtmärgid: 3 KV SM 02 
Max. punktid: 90 
Max. laskude arv: 18 
Valmisolekuasend: seistes laskealas näoga 
sihtmärkide poole, laetud ja kaitseriivistatud relv 
käes. Relv rihmaga keha küljes. 
Start: audiosignaal 
Stopp: viimane lask 
Peamised õpiväljundid: 
1. Tuvastab sihtmärkide asukoha ja kauguse. 
2. Võtab sisse ja tabab KUNI 300 meetri 
kaugusel asuvat sihtmärki kasutades varjest 
tekkivat tuge ebastandardsest laskeasendist. 
3. Teostab kiirelt sihtmärgivahetuse. 
4. Teostab kiirelt positsioonivahetuse. 
 

 

 



Laskeharjutuse läbiviijad: 
kpt Tarvo Planken 
vbl Priit Päärson 
vbl Keit Purga 
lpn Jaanus Paekivi 

„Põlva Püssimees“ 
II etapp 

Harjutus 5 

 
TS300 

04.06.2022 

Harjutuse tüüp: automaatrelva jätkuväljaõppe 
kvalifikatsiooniharjutus 
Relva tüüp: automaat 
Protseduur: peale stardisignaali kõlamist lase 
seljakotti toena ära kasutades tähistatud 
laskekohast vabalt valitud järjekorras 
sihtmärkidesse 1-3 igasse sihtmärki neli lasku. 
Lisalaskude tegemine on keelatud. 
Laskepositsiooni vahetamisel on relva 
kaitseriivistamine kohustuslik. 
Enne laskepositsiooni vahetamist on lahinguvälja 
kontrolli teostamine kohustuslik. 
Iga laskeharjutuse protseduuri rikkumine on 
miinus 10 punkti. 
Väljaspool laskeala laskude sooritamine on 
keelatud. 
OE vea korral on harjutuse tulemus null 
(samad mis Test nr 3). 

Punktiarvestus: punktid jagatakse ajaga 
Sihtmärgid: 3 KV SM 01 
Max. punktid: 60 
Max. laskude arv: 12 
Valmisolekuasend: seistes laskealas näoga 
sihtmärkide poole, laetud ja kaitseriivistatud relv 
ripub rihmaga küljes, käed kõrval ja seljakott 
seljas. 
Start: audiosignaal 
Stopp: viimane lask 
Peamised õpiväljundid: 
1. Tuvastab sihtmärkide asukoha ja kauguse. 
2. Võtab sisse ja tabab KUNI 300 meetri 
kaugusel asuvat sihtmärki kasutades 
varustusest tekkivat tuge ebastandardsest 
laskeasendist. 
3. Teostab kiirelt sihtmärgivahetuse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laskeharjutuse läbiviijad: 
kpt Tarvo Planken 
vbl Priit Päärson 
vbl Keit Purga 
lpn Jaanus Paekivi 

„Põlva Püssimees“ 
II etapp 

Harjutus 6 

 
TS300 

04.06.2022 

Harjutuse tüüp: automaatrelva jätkuväljaõppe 
kvalifikatsiooniharjutus 
Relva tüüp: automaat 
Protseduur: peale stardisignaali kõlamist lase 
liivakotti toena ära kasutades laskekohast A 
vabalt valitud järjekorras sihtmärkidesse 1-3  
igasse sihtmärki kaks lasku, seejärel teosta 
taktikaline salvevahetus ning vaheta roomates 
positsiooni ja lase laskekohast B sihtmärkidesse 
4-6 igasse sihtmärki kaks lasku. 
Lisalaskude tegemine on keelatud. 
Laskepositsiooni vahetamisel on relva 
kaitseriivistamine kohustuslik ning raua suund 
roomamisel peab olema SM suunas. 
Enne laskepositsiooni vahetamist on lahinguvälja 
kontrolli teostamine kohustuslik. 
Iga laskeharjutuse protseduuri rikkumine on 
miinus 10 punkti. 
Väljaspool laskeala laskude sooritamine on 
keelatud. 
OE vea korral on harjutuse tulemus null 
(samad mis Test nr 3). 

Punktiarvestus: punktid jagatakse ajaga 
Sihtmärgid: 6 KV SM 02 
Max. punktid: 60 
Max. laskude arv: 12 
Valmisolekuasend: lamades laskeasendis 
laskealas A või B näoga sihtmärkide poole, relv 
laetud ja kaitseriivistatud ning rihmaga küljes. 
Start: audiosignaal 
Stopp: viimane lask 
Peamised õpiväljundid: 
1. Tuvastab sihtmärkide asukoha ja kauguse. 
2. Võtab sisse ja tabab KUNI 300 meetri 
kaugusel asuvat sihtmärki kasutades varjest 
tekkivat tuge ebastandardsest laskeasendist. 
3. Teostab kiirelt sihtmärgivahetuse. 
4. Teostab kiirelt taktikalise salvevahetuse. 
 

 

 

 

 

 

 



Laskeharjutuse läbiviijad: 
kpt Tarvo Planken 
vbl Priit Päärson 
vbl Keit Purga 
lpn Jaanus Paekivi 

„Põlva Püssimees“ 
III etapp 

Harjutus 7 

 
TS300 

06.08.2022 

Harjutuse tüüp: automaatrelva jätkuväljaõppe 
kvalifikatsiooniharjutus 
Relva tüüp: automaat 
Protseduur: peale stardisignaali kõlamist lase 
laskealast A SM1 kolm lasku, tee 
kiirsalvevahetus ja lase veel kolm lasku, liigu 
laskealasse B ja lase laskealast B SM2 kolm 
lasku, tee kiirsalvevahetus ja lase veel kolm 
lasku, liigu laskealasse C ja lase laskealast C 
SM3 kolm lasku, tee kiirsalvevahetus ja lase veel 
kolm lasku. 
Lisalaskude tegemine on keelatud. 
Laskepositsiooni vahetamisel on relva 
kaitseriivistamine kohustuslik. 
Enne laskepositsiooni vahetamist on lahinguvälja 
kontrolli teostamine kohustuslik. 
Iga laskeharjutuse protseduuri rikkumine on 
miinus 10 punkti. 
Väljaspool laskeala laskude sooritamine on 
keelatud. 
OE vea korral on harjutuse tulemus null 
(samad mis Test nr 3). 

Punktiarvestus: punktid jagatakse ajaga 
Sihtmärgid: 3 KV SM 02 
Max. punktid: 90 
Max. laskude arv: 18 
Valmisolekuasend: seistes laskealas A näoga 
sihtmärkide poole, laetud ja kaitseriivistatud relv 
käes. Relv rihmaga keha küljes. 
Start: audiosignaal 
Stopp: viimane lask 
Peamised õpiväljundid: 
1. Eristab sihtmärke, mille tulemusel tabab 
õigeid sihtmärke lühidistantsilt.   
2. Tuvastab sihtmärkide asukoha, kauguse ja 
„ohtlikumad“ sihtmärgid. 
3. Lahendab mitme sihtmärgi ilmumisel olukorra 
õigesti, alustades sihtmärkide mõjutamist 
„ohtlikumast“ sihtmärgist. 
4. Teostab kiirelt sihtmärgivahetuse. 
5. Teostab kiirelt kiirsalvevahetuse. 

 

 

 

 

 



Laskeharjutuse läbiviijad: 
kpt Tarvo Planken 
vbl Priit Päärson 
vbl Keit Purga 
lpn Jaanus Paekivi 

„Põlva Püssimees“ 
III etapp 

Harjutus 8 

 
TS300 

06.08.2022 

Harjutuse tüüp: automaatrelva jätkuväljaõppe 
kvalifikatsiooniharjutus 
Relva tüüp: automaat 
Protseduur: peale stardisignaali kõlamist lase 
laskealast A vabalt valitud sihtmärgile kaks lasku 
kehasse, vaheta sihtmärki ja lase kaks lasku 
kehasse ja kaks lasku pähe. Vaheta sihtmärki ja 
lase kaks lasku pähe ja kaks lasku puusadesse, 
vaheta sihtmärki ja lase kaks lasku puusadesse, 
kokku 12 lasku, 6 kumbagi sihtmärki. 
Lisalaskude tegemine on keelatud. 
Laskepositsiooni vahetamisel on relva 
kaitseriivistamine kohustuslik. 
Enne laskepositsiooni vahetamist on lahinguvälja 
kontrolli teostamine kohustuslik. 
Iga laskeharjutuse protseduuri rikkumine on 
miinus 10 punkti. 
Väljaspool laskeala laskude sooritamine on 
keelatud. 
Punasega tähistatud ala on A tsoon, ülejäänud 
tabamusalad vastavalt KV sihtmärgile. 
OE vea korral on harjutuse tulemus null 
(samad mis Test nr 3). 

Punktiarvestus: punktid jagatakse ajaga 
Sihtmärgid: 2 KV SM 01 tsoonidega 
Max. punktid: 60 
Max. laskude arv: 12 
Valmisolekuasend: seistes laskealas A näoga 
sihtmärkide poole, laetud ja kaitseriivistatud relv 
õlas. Relv rihmaga keha küljes. 
Start: audiosignaal 
Stopp: viimane lask 
Peamised õpiväljundid: 
1. Eristab sihtmärke, mille tulemusel tabab 
õigeid sihtmärke lühidistantsilt. 
2. Tuvastab sihtmärkide asukoha, kauguse ja 
„ohtlikumad“ sihtmärgid. 
3. Lahendab mitme sihtmärgi ilmumisel olukorra 
õigesti, alustades sihtmärkide mõjutamist 
„ohtlikumast“ sihtmärgist. 
4. Teostab kiirelt sihtmärgivahetuse. 
 

 

 



Laskeharjutuse läbiviijad: 
kpt Tarvo Planken 
vbl Priit Päärson 
vbl Keit Purga 
lpn Jaanus Paekivi 

„Põlva Püssimees“ 
III etapp 

Harjutus 9 

 
TS300 

06.08.2022 

Harjutuse tüüp: automaatrelva jätkuväljaõppe 
kvalifikatsiooniharjutus 
Relva tüüp: automaat 
Protseduur: peale stardisignaali kõlamist lase 
laskealast A vabalt valitud sihtmärgile kaks lasku 
kehasse, vaheta sihtmärki ja lase kaks lasku 
kehasse ja kaks lasku pähe. Vaheta sihtmärki ja 
lase kaks lasku pähe ja kaks lasku puusadesse, 
vaheta sihtmärki ja lase kaks lasku puusadesse, 
kokku 12 lasku, 6 kumbagi sihtmärki. 
Lisalaskude tegemine on keelatud. 
Laskepositsiooni vahetamisel on relva 
kaitseriivistamine kohustuslik. 
Enne laskepositsiooni vahetamist on lahinguvälja 
kontrolli teostamine kohustuslik. 
Iga laskeharjutuse protseduuri rikkumine on 
miinus 10 punkti. 
Väljaspool laskeala laskude sooritamine on 
keelatud. 
Punasega tähistatud ala on A tsoon, ülejäänud 
tabamusalad vastavalt KV sihtmärgile. 
OE vea korral on harjutuse tulemus null 
(samad mis Test nr 3). 

Punktiarvestus: punktid jagatakse ajaga 
Sihtmärgid: 2 KV SM 01 tsoonidega, 1 NS 
Max. punktid: 60 
Max. laskude arv: 12 
Valmisolekuasend: seistes laskealas A näoga 
sihtmärkide poole, laetud ja kaitseriivistatud relv 
õlas. Relv rihmaga keha küljes. 
Start: audiosignaal 
Stopp: viimane lask 
Peamised õpiväljundid: 
1. Eristab sihtmärke, mille tulemusel tabab 
õigeid sihtmärke lühidistantsilt.   
2. Tuvastab sihtmärkide asukoha, kauguse ja 
„ohtlikumad“ sihtmärgid. 
3. Lahendab mitme sihtmärgi ilmumisel olukorra 
õigesti, alustades sihtmärkide mõjutamist 
„ohtlikumast“ sihtmärgist. 
4. Teostab kiirelt sihtmärgivahetuse. 
 

 

 

 


