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SISEKORRAEESKIRJAD 

 

Jaanikese Lasketiirus 
  

1. On keelatud relva ja laskemoona jätta järelevalveta. Iga laskur 

vastutab oma relva või temale laenutatud relva ja laskemoona 

säilimise eest. 

2. Lasketiirus on lubatud asuda tulejoonele ja sealt lahkuda ainult 

laskmisi läbiviiva isiku loal. 

3. Inimese või looma ilmumisel laskesektorisse või muu ohu korral peab 

laskmist läbiviiv isik või laskur, kes esimesena ohtu märkas, 

viivitamatult katkestama laskmise, andes laskuritele käsklused 

,,TULE LÕPP’’ ja ,,RELVAD TÜHJAKS LAADIDA’’. 

4. Lasketiirus võib relva hooldada või laskmiseks ette valmistada ainult 

selleks ette nähtud kohas. 

5. Pealtvaatajad võivad olla ainult selleks ette nähtud alal. 

6. Lasketiirus on keelatud viibida ja osaleda laskmistel alkoholijoobes, 

narkootilise, psühhotroopse või psühhotoksilise aine mõju all. 
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OHUTUSNÕUDED 

Jaanikese Lasketiirus 

1. Kõik võistlustest ning õppe- ja treeninglaskmistest osavõtjad peavad 

teadma ning täitma relva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõudeid. 

2. Kategooriliselt on keelatud suunata (ka laadimata) relva sihitult 

väljapoole märklehte, tulistada märkide raame, numbreid, lippe, 

trosse,aparatuuri jne. 

3. Relva tohib laadida ainult tulejoonel ja ainult pärast laskmist läbiviiva 

isiku (treener, kohtunik, instruktor) poolt antud käsklust 

,,LAADIDA!’’. 

4. Püssi võib aeglasel laskmisel laadida ainult ühe padruniga. Laskmisel 

25 meetrilt võib püstolit ja revolvrit laadida kuni viie padruniga. 

5. Laskmist võib alustada pärast laskmist läbiviiva isiku käsklust 

,,TULD’’. 

6. Iga kohtunik, laskmise eest vastutaja ja laskur on kohustatud 

katkestama laskmise käsklustega ,,TULE LÕPP!’’ ja ,,RELVAD 

TÜHJAKS LAADIDA!’’, kui laskealasse ilmub inimene või loom, 

või kui tekib tuleohtlik olukord. 

7. Laskur võib kasutada ainult korrasolevat relva, et vältida juhuslike 

laskude tekkimist. 

8. Kui laskur ei soorita tulejoonel laske, peab tal relv olema tühjaks 

laaditud ja lukk lahti. 

9. Keegi, välja arvatud laskeinstruktor ja kohtunik, ei tohi puudutada 

relva laskeseeriate vaheaegadel, mil lasketsoonis viibivad inimesed, 

samuti puudutada või võtta laskuri relva viimase loata. 

10. Pärast viimase lasu sooritamist või käsklusi ,,TULE LÕPP’’ ja 

,,RELVAD TÜHJAKS LAADIDA’’ peab laskur relva viivitamatult 

tühjaks laadima, avama luku ja kohalt lahkumata esitama relva 

kohtunikule või instruktorile. 

11. Väljaspool tulejoont peab relv olema ümbrises (kabuuris, vutlaris, 

kastis). 

12. Siledaraudsed relvad peavad laskekohalt lahkudes olema lahti 

käänatud. 

13. Keelatud on jätta relv ja laskemoon järelevalveta. 

14. Ilma padrunita treening võib toimuda ainult tulejoonel. 
 


