Eesti Maastikuvibu Liidu ohutus‐ ja käitumisreeglid laskjale
12.05.2010
Võistlusi korraldatakse vastavalt Rahvusvahelise Maastikuvibu Liidu (IFAA), kohalike korraldajate ja
asukohamaa seadustele ning terviseohutusnõuete reeglitele. Iga isik on vastutav teadmaks antud reegleid kui
ka kohalikke seadusi ja regulatsioone. Võistleja, kes tuleb laskmisväljakule või sellega seotud alale, peab
kõikidest antud reeglitest täielikult kinni pidama. Iga laskja peab hoolt kandma, et kõik temaga samas grupis
võistlevad vibulaskjad peaks kinni üldistest ohutusreeglitest.
1. RADA JA MÄRGID
1.1
Võistluste korraldajatel on õigus piirata või peatada ligipääsu laskmisala(de)le ja võistlusega seotud
aladele. Võistluste kapteni otsus on selles osas lõplik.
1.2
Laskjad on kohustatud turniiri korraldajat või võistluste kaptenit teavitama esimesel võimalusel
ohtlikest matipaigutustest, ohtlikust käitumisest ja intsidentidest, kus keegi võinuks noolega pihta
saada.
1.3
Juhtunud õnnetustest tuleb koheselt teavitada rajakohtunikke/kaptenit.
1.4
Rajakohtunikud või raja kapten peab koheselt kontrollima ohtlikku matipaigutust, käitumist,
potensiaalseid vigastamisohte ja õnnetusi ja astuma samme ohu vähendamiseks.
1.5
Kõik punktis 4 kirjeldatud olukordadest tuleb teavitada Eesti Maastikuvibu Liidu juhatust kirjalikult 7
päeva jooksul, olenemata sellest, milliseid ettevaatusabinõusid võeti ette võistluste korraldaja poolt.
Samas loetakse ebaviisakaks seda, kui teavitatakse liidu juhatust, kuid sama teemat ei tõstatata
võistluste organiseerija või kapteniga.
1.6
Laskja peab enne laskmist kindlaks tegema, et matt ja matitagune on laskjatest tühi. Kui võimalik lask
ei tundu ohutu, siis ärge laske.
1.7
Kui keegi teine parasjagu sooritab lasku, siis pange ümbrust tähele. Kui tekib ohtlik olukord, siis tuleb
hüüda “stop”. “Stop” hüüde peale peavad kõik grupis olevad laskjad laskmise koheselt lõpetama.
1.8
Keegi grupist ei tohi olla eespool laskmispunktis olevast laskjast.
1.9
Märgi juures pole millegi muutmine lubatud. Kui tegu on ohutusküsimusega, siis teavitage võistluse
korraldajat või raja kaptenit.
1.10
Märgi juurest tuleb ära minna grupina ja märki tagasi minna ei tohi.
1.11
Laskepunktide vahelisel alal ei tohi liikuda nöörile pandud noolega.
1.12
Liikuge alati märgitud rajal kui lähete ühest märgist teise. Märgitud rajal peab liikuma ka siis kui
laskmine on lõppenud, sest teised grupid võivad endiselt lasta.
1.13
Hoidke distantsi eespool liikuva grupiga.
1.14
Müra raadiotest, CD‐mängijatest ja samuti mobiiltelefonide kasutus ei ole võistlusradade ja
laskmisväljakute üheski osas lubatud.
1.15
Igasugune käitumine, mis viitab või viia ohtliku olukorrani, segaduse või häirimiseni, sh näiteks pidev
ebasünnis keelekasutus, ei ole lubatud.
1.16
Rassistlike või seksistlike märkuste tegemine ei ole aktsepteeritav.
1.17
Ühegi isiku või grupi kiusamine, ähvardamine või alandamine ei ole aktsepteeritav. Vägivaldne
käitumine ei ole lubatud mitte üheski olukorras.
1.18
Kohalike seadustega keelatud esemete või ainetega laskmisala(de)le või sellega seotud alale
sisenemine on keelatud.
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1.19
1.20

Kõik isikud peavad täitma rajakohtunike ja teiste turniiriga seotud ametnike instruktsioone ohutuse
ja avaliku korra tagamiseks.
Rajakohtunikud ja teised turniiriga seotud ametnikud võivad raporteerida võistluste korraldajale või
kaptenile kõigist, kes ei täida ülaltoodud käitumisreegleid. Kui võistluste korraldaja või kapten
avastab, et laskja on teadlikult läinud vastuollu antud käitumisreeglitega, tegelenud pettusega või
käitunud ebasportlikult, siis võidakse laskja rajalt/platsilt eemaldada, ta ei saa võistlustel
võistelda/võistlust ja sellest raporteeritakse tema rahvuslikule alaliidule.

2. ÜLDINE OHUTUS JA VARUSTUS
2.1
Enne lasu alustamist tuleb kontrollida noole korrasolekut. Teadlikult kannatada saanud noolte
väljalaskmine pole lubatud, kuna sellega kaasneb vigastuse oht.Laskja peaks kasutama õige jäikusega
ja kaaluga nooli vastavalt tootja spetsifikatsioonile ja et see peab olema ohutu antud tõmbejõuga
vibule.
2.2
Mitte kunagi ei tohi suunata/lasta vinnastatud vibu mujale kui ainult lastava mati/märgi poole. Mitte
kunagi ei tohi vinnastatud vibu suunata teise inimese poole ega ka lasta noolt teise inimese
lähedusse (ka teise inimese teadmisel suure kaarega mitte!).
2.3
Keelatud on vibu vinnastamine nii, et ootamatult toimuv lask oleks ohtlik (näiteks vibukäe peast
kõrgemale tõstmine vinnastamisel).
2.4
Teist laskjat võib laskmisel abistada ainult juhul, kui tegu on potensiaalselt ohtliku olukorraga (näiteks
tugev tuul, pimestav päike või libe maapind). Seda võib teha ainult siis, kui kogu grupp on sellega
nõus ja sellega ei kaasne riski laskjale, abistavale inimesele ega ka teistele grupi liikmetele.
2.5
Jäta lasku sooritavale laskjale piisavalt ruumi, et teda mitte häirida ja tagada ohutus.
2.6
Punktide märkimisel, noolte väljatõmbamisel või otsimisel peab vähemalt üks laskja jääma märgi
juurde seisma.
2.7
Noolte väljatõmbamisel tuleb jälgida, et keegi ei seisaks väljatõmmatavate noolte taga.
2.8
Laskjal võiks olla vähemalt üks riideese või peakate, mis on kergesti märgatavat värvi.
3. ANTIDOPING
3.1
IFAA reeglitele vastaval võistlustel ei tohi osaleda alkoholijoobes või uimastite mõju all. Laskja ei tohi
kasutada ka ühtegi ravimit, mis põhjustab uimasust.
3.2
Isik, kes omab alkohoolseid või narkootilisi aineid, on joobes või jääknähtudega ei tohi siseneda ega
ka püüda siseneda laskmisala(de)le.
3.3
Suitsetamine on laskmisala(de)l lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades.
4. ETIKETT
4.1
Võistluse ajaks lülitage välja mobiiltelefonid.
4.2
Aidake teistel nooli välja tõmmata (noolte väljatõmbamisel tõmmake välja järjest kõigi nooled, mitte
ainult enda omad, vältimaks segadust ja rüselemist noolte väljatõmbamisel).
4.3
Ärge visake prahti maha ja arvestage rajaomaniku vara korrashoiuga.
4.4
Kui on näha, et eespool tekivad järjekorrad, siis kontrollige, et edasiliikumisel on piisavalt ruumi
ootamiseks enne kui te edasi liigute.
4.5
Olge viisakad rajakohtunike ja muu rahva suhtes.
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