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Kaitseliidu Saaremaa Malewa
Päällku

Käsukiri Nr. 38.
Kuresaares, 10 augustil 1929 a.

§ 1.
Awaldan teadmiseks Wabariigi Kaitseliidu Ülema käsukirja 6. augustist s. a. nr.
44 §

Maleva

1-9:

§ l.—^Käsen peastaabi õpe- ja spordiosakonnal korraldada käesolewal aastal 26.
augustist f. a. kuni 7. septembrini instrultorite täienduskursused."
§ 2. — „Kursuste eesmärk:
a) Täiendada instruktorite taktikalist
teadmist ja jalawäe eeskirja II osa
põhzalillu tundmist taktikaliste ülesannete lahendamise teel maastikul
kompanii tegewuse ulatuses,
b) lätte õpetada instruktoritele neid
lasleasjanbuslisipõhia l u s e i d , mis tuleb laskurile
õpetada \\ milliseid peab teadma
iga kaitseliitlane — laskur. Need
lasteaijanduslifed põhialused sisaldawad selle alusmüüri, millele laslur rajab oma iseseiswa töö ja
uurimuse lasleosawuse wäljaaren-

damisel,

c) anda instruktoritele juhatust ja logemusi taktikaliste ja lasleasjandusliste õppuste korraldamiseks."
§ 8. — „Sisuline töötawa ja õpejõud.
Kursuste ülemaks määran peastaabi õpespordipealiku major A. Baldera.
Kursustel wõtta läbi õppeaineid minu
poolt kinnitatud lawa ulatuses alljärgnewate õpijõudude juhatusel:
— Taktikaliste ülesannete lahendamine
— lolonel-leitnant J . Maide, major A.
Balder ja kapten A. Parts.
— Taktikaliste õppuste organiseerimine
— major A. Balder.

I. septembril 1929. a.
— Nelwa ja laskemoona tundmine ja
parandamine — relw-tehnik hra Mirt ja
hra Pasfup.
— Laskuri tehniline ettewalmistus —
lolonel-leitnant Siir.
— Lasteõppuste ja wõistluste organifeerimine — kapten A. Parts. Õppetöö ra«
jada praktilisele ja näitlikule töö metodile."
§ 4. — ,.Õpejõudude tasu.
Opeiõudubrle maksta tasu 2 kr. 50 senti
tunni eest."
§ 5. — „Kursu«te asukoht ja ühislorter.
Kursuste asukoht Tallinnas peastaabi
juures, kus kursuslastele on korraldatud
ühislorter ilma ühistoiduta."
§ 6. - Kursustest osawõtjad.
Kursustele lomandeerin instruktorist:
1. Tallinna malewast - - lipn. Silber.
2. Harju
„
— kapten Taril,
lin. Wälja ja lipn. Pullisaar.
8. Narwa malewast — n. ltn. Kütt ja
n. a. ohw. Kangur.
, 4. Wiru malewast — n. ltn. Karukäpp
ja lipn. Telsal.
5. Järwa malewast — lapt. Reittam ja
leit. Jairus.
6. Lääne malewast — lipn. Jonson ja
J . Linnas.
7. Pärnu malewast — lipn. Kongas.
6. Pärnumaa „
— kpt. Lilienblatt
ja lipn. Laur.
9. Sakalamaa malewast — leitn. Triik
ja n. leitn. Jänes.
10. Tartu malewast — leitn. Kannelaub
ja gardem. Mägi.
11. Tartumaa malewast — kapt. Hango,
n. ltn. Naelapea ja n. ltn. Leiden.
12. Walga malewast — leitn. Peterson ja
lipn. Soll.
13. Wõru malewast — lapt. Muilmann,
lipn. Onno ja n a. ohw. Sill.
14. Petseri malewast — leitn. Ilwes ja
ohw. aset. Keerberg.
15. Saaremaa «alewast — lapt. Wäli ja
n. leitn. Ots."
§ 7. — „Komandeerimife päewarahad.

Tellimise hind:
postiga aastas — 75 senti.
Tellimisi võtavad vastu kõik
malevkondade ja kompaniide
päälikud ja naiskodukaitse
jaoskondade esinaised.

I MM.
Kursustele komandeeritud instruktoritelt
maksta komandeerimise päewaraha üldisel
alusel.
§ 8. - „Kursu«tele ilmumise aeg.
Kursustele ilmuda Tallinna malewa õppesaali kursuste ülema käsutusse 26. augustil
lell 0800-f3."
§ 9. — „Riietus ja kaafawõetawad
asjad:
Riietus kaitseliidu worm ja säärega saapad. Kaasawõtta:
— sõjawäepüss, püssi puhastus ja instrultoril kasutada olewad püssi kordaseadmise
ning parandamise abinõud,
— ametlikud määrused, eeskirjad ja õperaamatud taktika,sideja laskeasjanduse alal,
— wajalil materjal ja lirjutusabinõud
wäliste tööde tegemiseks (wälistaslu, pliiatsid, tsirlel, kompass, topograafilised tingmärgid laitsewägede staabi V I osakonna
Väljaanne, binolel jne.)
— ühilkorteri tarwitaatel — kaks wahetust woodi pesu, lätterätilud, riide- ja
saapapuhastamise abinõud, tualett tarbed
j . n. e ) "
L i s a : Instruktorite kursuste lawa.
§2.
Awaldan teadmiseks ja käsitamiseks
Wabariigi Kaitseliidu hlema käsukirja 7.
augustist s. a. nr. 45 § 1 — 6 :
§ 1. - ,Mälewa päälilute ja instrultorite huwi lasleosawuse tõstmiseks lasen
korraldada malewa päälilute ja instruktorite
laslewõistluseb 9. sept. s.a. lell 1000 Tallinnas — Tondil Kaitsewäe õppeasutuste
lasketiirudel."
§ 2. — „Wõistlufi pidada järgmistel
aladel:
a) ülsitmehewõistlus fõjawäepüssidest,
b) ülsimehewõistlus püstolitest,
c) ülnlmehewõistlus wäilelaliibrilisteft
püssidest.
§ 8. — „Wõistlustest wõiwad osawõtta
«alewate päälikud, peastaabi pealikud ja
instruktorid.
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Võistlustest osawõtjate nimed teatada
peastaapi 5. septembril», ära tähendades
wöistlu«alad, milledest ülesantud soowiwad
osa wõtta.
Võistlustest osawõtjate! ilmuda 9. septembril lell 0930 laitsewäe õpeasutuste
lasketiiru nr. 1."
8 4. — „Wõistlu«te korraldamisel wõtta
alusel» 1929 a. Kaitseliidupäewa laskeWõistluste määrused §§ 61 — 73, 75 —7«."
§ 5 — .Wõistluste wõitjad saawad
auhinde igal wõistlusalal:
Parem laskur — rändauhinna.
Esimesed kolm — isillised auhinnad."
3 6. — ^Wõistluste korraldamise ja
läbiwiimise panen õpe- ja spordi osakonna
peale."

§3.

Malewa wanem instruktor kapten Mihail
Wäli, kes minu poolt lolmenädalalifele
korralisele puhkusele lubatud, lugeda puhkusel 3. augustist f. a. arwates.
Õ i e n d u s : Ljh. nr. 392.
§ 4.
Malewa instruktor ref. lpn. Robert Waabel, kes minu poolt ühekuulisele korralisele
puhkusele lubatud, lugeda puhkusel 4. augustist f. a. arwates.
Õ i e n d u s : Ljh. nr. 878.
R. Lints.
Kapten,
Kaitseliidu Saaremaa malewa päälik.

Tänuawaldus.
Möödunud on ülefaaremaalised naiskodukaitse propaganda päewad, töõlüllafeb,
meeleoluritlad täis elewuft. Järele on jäänud rahuldustunne ning teadmine, et meie
saarlased mõistame kokku hoida, mõistame
\a suudame üksmeelselt töötada, lui aga
tahame.
Tänu kõigile jaoskondade juhatustele,
nende energiliste efinaistega eesotsas, kes
lõil omalt poolt tegid, et Saare naislobulaitse propaganda päewad, saaks fuurjoonelistels pidupäewadels kogu saare naisperele.
Tänu igale üksikule naiskodukaitse liilmele, les kohusetruult oma peale wõetud
wabatahtlillu tööd jätka», keda ei heibutand
ei isiklik waew, ega aineline kulu. kes mitme lümne kilomeetri tagant ilmus, juhitud
tähest oma jõudu rakendada kodukaitse tööle.
Tänu malewa päälilule alalise lahke nõu«
andmise \a kaastöö eest neil päiwil, tänu
la meeslaitseliitlastele, kes wennalilult käsi
käes l« ühes meeles meile abiks ja toels
olid igal pool, kus waja. Sarnaselt üksmeelfelt edasi püüdes jõuame laugele ning suu,
dame wastu panna kõigile raskustele.
M. Bondartfchul.
Naisl.-Saaremaa ringk. esinaine.

Malewa

T e a t a j a

Kinnitan,
0. « ö s t e r .
laitfeminister
13. VII. 29.

1 «««lattik

Lisa fl. L. Ülema lsl. nr. 40 § 3—18 a.

Kaitseliidu Hoolsusmärgi „Walgerist" annetamise ja
kandmise lord.
§ l.
Wabariigi Walitsuse otsusega 19. juu>
nist 1929 a. on asutatud Kaitseliidu hool»
susmärl ^Walgerist" eesmärgiga annetada
seda risti:
a) laitfeliitlastele hoolsufmärgina tema
eeslujulilu osawõtu eest kaitseliidu õppetööst ja tegewusest wõi tema andumuse ja
huwi eest kaitseliidu ellu ning toiminguile ja
b) teistele Eesti ning Välisriikide kodanilludele, kaitseliidule ülesnäidatud wääri'
liste teenete eest.
§ 2.

Wabariigi Walitsuse poolt kinnitatud
Walgerist on kolmeklassiline. Klasside järjekord, alates kõrgemast, on — I, li ja lll.
I klassi W/lg«risti märk kujutab neljaharulist walget mõlematelt külgedelt emai,
litud risti, mille esikülge ümbritseb 0,5 mm
laiune kuld äär. Märgi esiküljel on kuldne
mõõk, mille käepide asub risti ülemisel harul ja tera ulatab läbi ri»ti tsentti alumiseie harule. Risti esiküljele, mõõga peale,
on asetud kaitseliidu embleem — olsüdeeritnd hõbedast lennuks walmisolew põhja
kotkas. Risti tagumisel küljel on 10 mm
diam. walge emailitud kuldäärtega söör.
Sööri sees on numbrid afetult üksteise
alla: 11. XI. 1918. Risti ülemise ja külgharude pitkus märgi tsentrist on — 25 mm
ja alumise haru pikkus — 32 mm. Risti
igas harus on täisnurgeline sisselõige.
II ja III klassi Valgeristi märk sarnaneb I klassile, luid nende ülemise — ja
lülgharude pikkus on — 20 mm ja alumise haru pikkus 27 mm.
§9.
Valgeristi kantakse wältawalt laitsewäelatele ja seltstondlistel« lombetele.
I klassi Walgerist kantakse lindiga
kaelas. Lwt on 40 mm. lai; keskel 1
mm. laiune walge triip, mõlemal pool
seda pitki linti järjestikku: 13 mm laiune
rukkilille sinine riba, 0,5 mm laiune walge
triip, 3,5 mm laiune orange riba, 0,5 mm
laiune walge triip ja 2 mm laiune rukkilille sinine lant.
II .klassi Walgerist kantakse lindiga,
millel orange wärwi sinise triipudega rullmärk, wasalul rinnal. Lint on 34 mm
lai; kestel 21 mm laiune rukkilille sinine
riba ja mõlemil pool seda pillilinti jarjestikku: 0,5 mm laiune walge triip, 4
mm laiune orange riba, 0,5 mm laiune
walge triip ja 1,5 mm laiune rukkilille

sinine lant. Lindil on 20 mm diam.
rullmärl.
I I I klassi Walgerist kantakse ilma rullmärgita wasalul rinnal wasalul pool I I
klassi. Tema lint sarnaneb I I kl. Walgeristi lindile.

Walgerist: märkide asemel wältawalt
laitsew2elistele ja seltslondlistele lombetele
wõib landa nende linte ja miniatüürmärle.
I llcssi kawaler kannab I klassi Walgeristi linti;
II klassi kawaler kannab II klassi
Valgeristi linti ühes orange rullmärgiga;
III klassi kawaler kannab III klassi
Walgeristi lin i ilma rullmärgita.
Ristid ja lindid kontfalfe wanuse järjekorras, misjuures kõrgem klass kantakse
paremal.
Miniatüürmärle kantakse kuue wasalul
rabatil.
(3flrfl 6 M tullel)

Kuresaare ittsuste suwilaager Loodes,
Pühapäewal 21. juulil s. a. peeti
Loodes Kuresaare üksuste fuwilaagrit.
Suwilaagrist osawõtma olid ilmunud
Kuresaare I malewlonna Kuresaare tompanii, Kuresaare II malewlonna Kuresaare kompanii, malewa side- ja raske
kuulipildujate komandode meeskonnad.
Ilm oli ilus, meeleolu suurepäraline.
Laagri õppused algasid laslewõistlustega.
Wõistlufi laskmises peeti sõjawäe wintpüssidest .A" ja . B ' klassides, püstolitest
ja wäilelaliibrilistest püssidest.
Parematele laslefporbi llubi liigetele
wiutpüssidest laskmises malewa lastespordi
llubi juhatuse poolt pandi wälja 4 wäärtuslillu auhinda ja malewa
pääliku
poolt 2 wäärtusliktu auhinda paremale päälilule püstolist laskmises ja wäike»
kaliibrilisest püssist esikohale tulijale laske,
spordi llubi liikmele.
Kaitseliitlased olid laslewõistluste juures tegewad suure huwiga.
Wõiftluste tulemused olid järgmised:

Vintpüssidest laskmises , A " klassis tuli
esimifele kohale Kuresaare I kompani kaitseliitlane Jaan Tamm — 88 silmaga <ei«
sele kohale tuli side komando jao päälik
Albert Tammer.

Vintpüssidest laskmises „ » • klassis
tuli esimifele kohale R. kuulipildujate ko«
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mando rühma päälil Aleksander Laussen.
— 101 silmaga; teisele kohale — Kure,
saare I kompanii laltseliitlane Eduard
Sepp; kolmandale kohale — side komando
päälil Aleksander Torn. LaJkespordi klubi
poolt annetatud esimise auhinna omanda»
E. Sepp, teise — A. Torn. Kuna A.
Laussen laskefpordi klubi liige ei ole —
jäi temale auhind Väljaandmata.
Püstolitest laskmises tuli esikohale
Kihelkonna malewlonna pääliku abi Jaan
Aus (wõttis Võistlustest osa lui laskefpordi klubi liige), seades üle» uue malewa
rekordi — 119 silma. See on ülihää
saawutis, ainult 3 silma wähem üleriillisest kaitseliidu rekordist!
Wäikelaliibrilisest püssist laskmises tuli
esikohale Kuresaare I kompanii kaitseliitlane
J a a n Tamm — 104 silmaga.
Rahuldawaid tagajärgi andsid ka teised laagri õppused.
Laagri õppuste lõppedes malewa pää«
lil kapten Lints (puhtuselt laagri õppusi
jälgima tulnud) kinnitas kotkaristid rinda
Kuresaare li malewlonna päälilule nooremleitnant A. Koelale ja Kuresaare II kornpanii päälilule A. Mustelile, mõlematele
kodanliste teenete eest.
Selle juures malewa päälil sütitawas
kõnes tuletas meelde lotlaristibega äsja
dekoreeritud parimate kaitseliitlaste suuri
teeneid ja lasi ühiselt elada kõiki nelja
kotkaristi lawaleeri, kes malewas wiibiwad
ja lelledest malewa wanem instruktor
kapten M . Wäli ja Kuresaare I kompanii
päälil B . Johannson kotkaristid sõjaliste
teenete eest (luld mõeladega) Tallinnas
kaitseliidu päewal kätte said.
Kehakinnitust eest laagris hoolitsesid
Kuresaare jaoskonna naislobulaitslaseb,
eesotsas jaoskonna energilise esinaise prl.
Klaureniga ja lugupeetud Saaremaa ringkonna esinaise pr. Bonbartschuliga — walmistades oma meeslaaslastele maitsema
lõunasöögi soojade suupistetega ja larastawate jookidega.
M . W.

Kallid laare lodulailsjad.
Mannermaale tagasi jõudes ning meeletuletades seda suurt armastust, millega
andunud Teie kodukaitse tööle ja lõike
südamlikkust, mis meile osaks saanud Teie
luures wiibimise!, awaldame kõigile Saare
lodulaitsjaile oma sügawamat lugupida»
misi ja tänu ning soowime jõudu jätkata
alustatud tööd. —
Mari Raamot,
Naiskodukaitse keskjuhatuse esinaine.
Waltman,
keskjuhatuse sekretär.
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Kinnitan.
J. « , « l a
Kln>r«l»«aior
Kaitseliidu ülm.
l. VIII. 1929.

1 aastakäik
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Kaitseliidu 1929. a laslemeisterwöiftluste määrused.
Siin juures awaldan kaitseliidu Ülema
poolt kinnitatud .Kaitseliidu 1929 a. laste-

meisterwõistluste määrused." Malewa meisterwõistlused peetakse ära Kuresaare-Loode
laskerajal pühapäewal 15. septembril s. a.
lell 0900. Kogumine laskerajal. Malewa
meisterwõistlustest wõiwad osa wõtta:
1) 2 kütti, esilaskuri ja 1 laskurklassides — lõik üksuste nimekirjas seiswad 2
llass küttib, ees ja 1 klassi laskurid.
2) 2 laskurllassis — luni wiis 2
klassi paremat laskuri kompani resp lomando nimekirjas feiswatest klassi laskuritest kompanii resp. komando pääliku äramääramisel. Meisterwõistlustest osawõtjäte nimekirjad esitada minule hiljemalt
13. septembriks f. a. Võistlejate nimekirja on lubatud täiendada luni wõistluste
alguseni. —
R. L i n t , ,
Kapten,
Kaitseliidu Saaremaa
malewa päälil.

I.

Üldmäarnsed.
«. mmm lorraiftanlftlt.
§ i.
Meisterwõistluste eesmärk.

Lasleosawuse tõstmiseks ja paremate
laskurite Väljaselgitamiseks korraldab laitseliit käesolewal aastal laslewõistlusi meisterlasluri nime peale.
§2.
Wõistluste jaotus.
Meisterwõistlusi peetakse: a) malewa»
te« ja b) üleriiklikke. Malewad toimetawad wõistlusi .malewa meistri" nime
peale, üleriiklikud Võistlused peetakse Kaitseliidu meistri" nime peale. Mõlemat liiki
wõistlused sooritatakse ühede j« samade
määruste ja tingimuste järele.
§3.
Meisterwõistluste alad.
Meisterwõistlusi peetakse järgmistel
aladel: 1) sõjawäepüssidest 2 kl. laskureile 2 kl., 2) sõjawäepüssidest 1 kl. laslureile — 1 kl., 3) sõjawäepüssidest esi,
klassi laskureile esillassi meisterlaskuri
nime peale; 4) sõjawäe püssidest 2 kl.
küttidele 2 kl. küti, 5) sõjawäepüssidest
1 kl. küttidele — 1 kl. meisterlüti nime
peäle, 6) sw, püstolitest — 2 kl. meister-

laskuri nime peale ja 7) wäilelaliiirilistest
püssidest — 2 kl. meisterlaskuri nime
peäle.

V. Vlllelllll nelllemsllllllled.
§4.
WSistlustingimused.
Malewa meisterwõistlusi peetakse samade
määruste ja wõistlustingimuste järele, missugused maksawad üleriiklikkude kaitseliidu
meisterwõistluste kohta.
§ 5.
Wõistluste korraldamine ja ^juhtimme

Malewa meisterwõistlusi korraldab
malewa päälik, kes peab hoolitsema selle
eest, et wõistlusi oleks juhtimas termiline
arw Võimelisi ja erapooletuid kohtunikke.
Wõistluse kohta peetakse wastaw protokoll,
millele kirjutawad alla malewa päälil ja
wähemalt kals lohtunillu. Malewa wõistluse protokolli üks elsemplaar jääb malewa
staapi j i teine saadetakse kaitseliidu peastaapi hiljemalt 26. septembriks.
§ 6.
Võistluse aeg j i koht.
Meisterwõistlused malewais müakse
läbi augustis ja septembri luus luni 28
kuupäewani Wõistluse koha ja aja määrab
lindlaks malewa päälil.
§ 7.
Wõitlustest osawõtjab.

Malewa meisterwõistlustest wõiwad
Wõtta osa:
1) 2 laskurklassi meistri nime peale —
koil 2 klassi laskuri kutses kinnitatud laitseliitlased;
2) l laskurklassi meistri nime peale
— koil 1 klassi lasluri kutses kinnitatud
kaitseliitlased;
3) esillassi lasluri meistri nime peale
— lõil esillassi lasluri luises kinnitatud
kaitseliitlased;
4) 2 lütiklassi meistri nime peale —
koil 8 klassi küti kutses kinnitatud laitseliitlased;
5) 1 luti klassi meistri nime peale —
lõil 1 klassi küti kutses kinnitatud laitseliitlased;
6) püstoli 2 klassi meisterlaskuri nime
peäle need päälilud, kes lastes 2b meetri
peäle on 15 lasuga püsti käelt saawutanud wähemalt 90 silma;
7) wäilelaliibrilise püssi 2 klassi
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»«i«terla«luri nime peole — löil laitseliitlased, les 50 m. peale 1b lasuga,
nendest pü«ti laelt — 5 laslu, pVlwelt —
5 lasla, lamades laelt 5 la»lu, ja saawutanud wäh nialt 90 silma.
Punltibe« 8. ja 7. loetletud nõuetele
wastawuse Väljaselgitamiseks wõib malewa
paalil korraldada erilisi eelwõistlusi wõi
Wõtta aluseks 1928 ja 1929 a. ametlitludel^wõistlustel faawutatud tagajärjed (laitseliibupäewa wõistlused, malewa sisemised
wõistlused jne.)
Samuti jääb malewa paulikule õigus
malewa meisterwõifilustele kutsuda koil
pp. 1 - 7 . nõuetele wastawad kaitseliitlased wõi ainult osa nendest, toimides
waliku las eelwõistlusi laudu, 1928 ja
1929 a. Võistluste Põhjal, harilikkudel
laslmistel faawutatud tagajärgede põhjal
missugused ametlikult fikseeritud ^Isiklikus
lasteraamatus", wõi kutsuda allüksustes
teatud arw laskureid Võistlustele waötawa
allüksuse päälilu waliku eht määramise järele.

c. «llitlelnlm neiltewzistlnleD.
§8.
Võistluste korraldamine ja juhtimine.
Uleriillille kaitseliidu meisterwõisllusi
korraldab kaitseliidu peastaap.
8 9.
Võistluste aeg ja koht.

Wõistlused wiiakse läbi 29-mal seplembril. Wõistluse kohta awaldatatse täiendaWalt kaitseliidu ülema käskkirjas.
§ 10.
Wõistlustes! osawõtjad.
Kaitseliidu meisterwõistlustest
Wõtawad osa malewate meistrid, sõjawäeja spordipüssitest ja püstolitest laskmises
igaüks oma alal. Juhul, lui malewa
meistril kaitseliidu meisterwõistlustele ilmumine wõimatu ja tema ärajäämine põhjenbatub, wõtab kaitseliidu meisterwõistlustest
osa malewa meisterwõistlustel teisele kohale
tulnud laskur. Uue wõistleja määramise
küsimuse otsustab malewa päälik.
Kaitseliidu meisterwõistlustest osawatjäte nimed teatab malewa päälik laitseliibu peastaapi hiljemalt 8 päewa enne
wõistluspäewa (teate wäljasaatmise ajaks
loetakse kuupäew, lähtepostkontori templil).
Muudatusi esitatud nimekirjades wõib teha
ainult kaitseliidu ülema loal ja mitte hil«
jem lui 2 tundi enne Võistluste algust.

2 Minnitoõifiinitel«Wi«lle lslllll
§ ii.
Wõistlusrelw.
Wõistlusrelwaua wõib kasutaba ül«.
lõil missugust süsteemi fõjawäepüsfe;
nende juures on lubatud ette wõtta iga«
suguseid parandusi ja muudatusi (uusi
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raude peäle asetada, sihtimise abinõusid
ümber wahetada ja asetada, kasutada
milromeetrilise kruwiga sihikuid ja lirpe,
igasuguseid lirbulatteid, lirbutüüve jne.),
luid selle juures peab püssil jääma sõjawäepüssi tüübi pära, lull ja pääste»
mehanism.
Päästemehanismi trikkel peab ilma
luttu minnast päästmata wälja kannatama
1,7b llg. sirgjoonelist wedu.
Keelatud on püssil optiliste sihikute ja
rohkem, lui kahe sihtimiswahendi tarwita,
mine. Sihtimise prillidena wõib kasutada
ainult niisugust llaase, mis ei ole warastatub eriliste joontega, ristidega jne. ja mis
ühenduses prilli raamiga ei moodusta diopt,
rit wõi muud lifasihtimiswahendit. Prillidel
wihmalate on lubatud.
§ 12
Laskemoon.
Võistlejatele on lubatud tarwitada la
oma poolt muretset laskemoona, luid oma
poolt kaisa toodud laskemoon ei tohi
olla plahwatusohtlik. Wastutus kestade
lõhkemise, püsside wigastuste ja ümbruskonna julgeoleku eest niisuguse laskemoona
tarwitamine! langeb laskemoona tarwitaja
peäl,. Neid Võistlejaid, kel oma laskemoona laajas ei ole, waruStab sellega
kaitseliidu peastaap.
§ 13.
Riietus.
Wõist lejate riietus on waba. Riietuseks peab olema kuub wõi pluus ja püksid,
muu riietuse osas kinni pidada üldistest
wiisakuse reeglitest.
Samuti ralmete tarwitamine on waba,
luid toetaja käe pool küljel ei lõhi olla
padlunitasluid.
Spordidressis wõitlemine ei ole lubatud.

§ 14
Võistlejate järjekord.
Koil wõistlejod ühel alal wõistlewad
lorraga. Kui laskeplats ei Võimalda lõilidele wõistlejatele lorraga Võistlemist, jaotatalfe nad wahetuslesse. Võistlejate
jaotamine wahetustesse ja asetamine järjekõrda tuleliinil sünnib loosimise läbi, mida
toimetab laslewõistluste peakohtunik.

§ 15.
Lasleasendid.
1. Püsti käelt.

2. Põlwelt.
Pölwelt laskmise juures peawad maale
wõi laskuri alla pandud matile tugema
laskuri põlw ja mingisugune osa jala
pöiast; topiseid wõib asetada ainult sääre
alla, püssi landew käsi toetab põlwele.
3.

Istudes.

Laskur istub las maas wõi matil ja
wõib toetada põlwele ainult püssi kandma
käe küünarnukiga. Matt ei tohi olla üle
15 sm. laslepaiga tasapinnast lõrgem.
Märkus: Istudes laskmine on luba.
tud ainult neile wõistlejatele,
les terwislisiltel põhjustel
põlwelt ei saa lasta ja les
istudes laskmiseks on sellelahase loa saanud wõistluse
korraldaja (malewa päälilu,
kaitseliidu ülema) poolt.
Terwislise defekti lindlaksmääramiseks, mis takistab
põlwelt asendist laskmist,
peab laskur pöörama mästawa kaitseliidu üksuse arsti
poole.
4.

Lamades.

Laskur wõib lamada laskesuunas wõi
wiltu sellele maa peal wõi alla pandud
matil; ülemine leha pool toetub küünarnullidele ja käe ranne peawad olema maast
täiesti silmnähtawalt lahti. Küünarnullide
tarwis ei wõi laewata koopaid ega walmistada neile muid tugesid.
5.

Püstoli lasleasend.

Laskur seisab wabalt luhugi tugemata.
Nelwa hoitakse ainult ühe käega, mis peab
olema sirutatud wälja nii, et see ei toetu
külje wastu.
8.

Püssirihma tarwitamine.

Püssirihma kasutamine püssi õlga
tõmbamiseks kandwa käega on lubatud.
Rihm wõib kinnitatud olla ainult pilssi
ja laskuri püssi kandma läe lülge. Kinnitamife wiis on waba. Kandwa läe ümber laiwa
silmuse ja läe wahele wõib asitada ülskoil missugust polfterbuft, et ära hoida
Veresoonte kinnipigistama.
' Lifasilmuste tegemine rihma lülge ja
ülslõil missuguse rihma tüübi tarwitamine
on lubatud.
§ 16.

Sihtimiswahenbite ümberasetamine.
Nii proowilaslude lui la wõistlusLaskur seisab wabalt kuhugile tuge- laslude andmise ajal on lubatud lirpu ja
mata. Püssi kannawad wõi tõttawad sihikut nihutada, kohendada kFja | ümber
ainult laskuri käed ja õlad. Nelwa kandma asetada.
käe õlawars wõib tugeda laskuri külje
§ 17.
wastu, luid ülikonna walis- wõi sisepoole
Lasletalistuseb.
ei tohi olla lisatugefid. Küünarnulti ei
tohi ajada wöö wahele ja pabrunitaslut
.Tõrlujate" padrunite asemele Kantakse
ei tohi asetada küünarnukile toeks.
uued padrunid walla ainult siis, lui

