Vanglateenistuse enesekaitsekoolituse VI mini kutsemeisterlikkuse võistluste 
(mini KMV) tulirelvast laskmise ülesande juhend

Eesmärk
Selgitada välja enesekaitsekoolituse parimad võistkondlikud ja individuaalsed tulirelva kasutajad.

Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 01.04.2022 aastal Sisekaitseakadeemia lasketiirus (Kase 61, Tallinn)

Osavõtjad
Võistlusest võtab osa igast võistkonnast 2 liiget, kellest üks peab olema tüdruk ja teine poiss. 

Võistlusülesande lahendamiseks ettevalmistumine
Võistlusülesande lahendamise võistkondlik järjekord loositakse välja enne võistlusala algust võistkonna esindajate poolt. Loosimise korraldab korraldustoimkonna juht.
	Peale loosimise korraldamist suunatakse võistlejad eraldi ruumi ning eelnevalt annavad võistlejad hoiule oma mobiiltelefonid ja teised sidepidamist võimaldavad seadmed.
Korraldustoimkonna juht määrab isiku, kes kutsub ja juhatab võistkonnad eraldi ruumist võistluspaika.

Võistlusülesanne ja selle lahendamine
Võistlusülesanne viiakse läbi Sisekaitseakadeemia lasketiirus.
Võistlusülesande läbiviimise ajal võivad lasketiirus viibida lisaks võistlejatele üksnes võistlusala vanemkohtunik ja kohtunikud, korraldustoimkonna juht, peakohtunik ning võistkonna esindaja.
Võistluspaigas korraldatakse tegevust üksnes vanemkohtuniku loal (relvadega ümberkäimine, liikumine tulejooneni ja märklehtedeni, kaitsevahendite kasutamine jms). Vanemkohtuniku korralduste eiramisel võistkonna liige diskvalifitseeritakse ja tema punktid arvesse ei lähe. 
	Võistluspaika saabunud võistlejatele selgitab vanemkohtunik võistlusülesande sooritamise tingimusi ning seejärel antakse võistkonnale ettevalmistusaeg:

	salvede padrunitega laadimiseks; 
	vanemkohtunikule täpsustavate küsimuste esitamiseks.



	Võistlusülesanne on täpsuslaskmine 10 meetri distantsilt.
	Võistlusrelv on püstol Heckler&Koch P30S.

Võistlejatele antakse ettevalmistavas etapis võimalus 5 proovilasu sooritamiseks, misjärel vaadatakse  märkleht üle.
	Võistlusülesande sisu on 10-lasulise seeria laskmine. Maksimaalne soorituse aeg on 10 minutit.
	Maksimaalne punktide arv ühel võistlejal on 100 punkti.
	Korraga lasevad võistlusrajal ühe vangla võistkonna võistlejad.


Võistlusülesande hindamine
	Võistlusülesande sooritamise järel selgitatakse välja parim võistkond ning parim mees- ja naisvõistleja individuaalne sooritus.

Võistkonna punktid moodustuvad kahe võistkonnaliikme lastud punktide summast.
	Võistlusala vanemkohtunik annab võimalusel võistkonnale kohe tagasisidet nende saavutatud punktide kohta.
	Kui märklehte tabanud kuul läbistab kahe punktiskoori vahelise joone, tõlgendatakse punktiarvestuses skooriks suurema väärtusega punkt.
	Võitjaks kuulutatakse võistkond/isik, kes saab enim punkte.
Kui võistkondade või individuaalarvestuses on punktiseis võrdne, loetakse võitjaks see, kellel on lastud enamal arvul suurema skooriga punkte. 
	Hindamise juures võivad viibida tulirelvast laskmise ülesande vanemkohtunik ja kohtunikud, korraldustoimkonna juht, peakohtunik ning võistkonna esindaja. Vanemkohtuniku loal võib erandjuhul lasketiirus viibida ka teisi võistluse korraldamisega seotud isikuid. 
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