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SISSEJUHATUS 

Teemat valides oli mul mitmeid erinevaid võimalusi. Soovisin, et töö tegemine oleks 

minu jaoks huvitav ja saaksin enda jaoks uusi teadmisi ja kogemusi. Tegelen teist 

aastat sportlaskmisega ning minu treener Martin Kosemets on suurte kogemustega ja 

väga kaua Saaremaal laskesporti edendanud. Seepärast otsustasin valida teema, mis 

on seotud laskmisega. 

Algselt mõtlesin teha töö  Saaremaa parimatest naislaskuritest, kuid õpetaja Edgar 

Haavik soovitas loovtöösse panna ka juunior-  ja meeslaskurid. Sellest kujunes välja töö 

„Saaremaa parimad laskurid“.  

Koos treener Martin Kosemetsaga valisime välja Saare maakonna 6 parimat laskurit. 

Talvisel koolivaheajal olin kaks pikka päeva lasketiirus ja kirjutasin  treeneri arhiivist 

välja nende parimaid tulemusi. Samuti saatsin igale väljavalitule meilile samad 

küsimused ning nende vastused on välja toodud ka minu töös. Küsimused ise on 

toodud lisas 1. Vastustes säilitasin vastajale omase stiili. 

Otsisin ja valisin treeneri isiklikust arhiivist välja fotomaterjali. 

Martin Kosemetsal on aastaid olnud hea koostöö fotograaf Irina Mägiga ning seega on 

just tema töös kasutatud fotode autor. Fotod on tehtud Saaremaal toimunud erinevate 

võistluste ajal. Samuti on Irina Mägi pildistatud foto, mis lisandub Kuressaare Vanalinna 

Kooli sportlaste galeriisse ja millel on minu vanem vend Jarko Seema. Jarko on 

laskmisega tegelenud alates 7. klassist ja tänu temale olen ka ise laskespordi juurde 

jõudnud. Teine juhendaja oli minu ema Piret Seema, kes aitas mind töö 

kokkupanemisel, vormistamisel ja esitluse koostamisel. 
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1. SPORTLASKMISEST ÜLDISELT 

1.1 Lühidalt käesolevas töös kajastatud laskealadest. 

 50 m püss 60 l lamades – Laskmise aeg võistluslaskudeks: elektroonilised märgid 

50 min, paberlehed 1 tund. 

 3x40 l – Laskmise aeg võistluslaskudeks: elektroonilised märgid 2 tundi 45 min, 

paberlehed 3 tundi 15 min. Laskeasendite järjekord põlvelt, lamades, püsti. 

 3x20 l – Laskmise aeg võistluslaskudeks: elektroonilised märgid 1 tund 45 min, 

paberlehed 2 tundi. 

 50 m püssis kasutatakse 5,6mm ehk .22 Long Rifle padruneid. Relva lubatud kaal 

max mehed 8 kg, naised 6,5 kg. 

 40 l õhupüss – Laskmise aeg võistluslaskudeks: elektroonilised märgid 50 min, 

paberlehed 1 tund. Lastakse 10 m distantsilt püstiasendist. 

 60 l õhupüss – Laskmise aeg võistluslaskudeks: elektroonilised märgid 1 tund 15 

min, paberlehed 1 tund 30 min. Lastakse 10 m distantsilt püstiasendist. 

 10 m õhupüssi max lubatud kaal meestel kui naistel 5,5 kg. Kasutatakse 4,5 mm ehk 

.177 kuule. 

 40 l õhupüstol – Laskmise aeg võistluslaskudeks: elektroonilised märgid 50 min, 

paberlehed 1 tund. Lastakse 10 m distantsilt püstiasendis ühe käega. 10 m 

õhupüstoli max lubatud kaal meestel kui naistel 1500 g. Kasutatakse 4,5 mm ehk 

.177 kuule. 

 15 minutit enne proovilaskude algust kutsutakse laskurid tulejoonele. Järgneb 15 

minutit proovilaskudeks. Laskur võib kasutada piiramatul arvul proovilaske. 

Standardilaskmises on lubatut asendite vahel samuti lasta piiramatul arvul 

proovilaske. 

 Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel selgitatakse medalikohad finaalis, kuhu pääseb 

kvalifikatsiooni 8 paremat ja alustatakse nullist. Võimalusel toimub see ka muudel 

võistlustel. 

 Põgusalt märklehtedest: 50 m püssileht  – 10 ring (lehe keskkoht) 10,4 mm, ühe ring 

(lehe kõige välisem ring) 150,4 mm; 10 m õhupüssi märkleht  – 10 ring 0,5 mm, ühe 

ring 45,5 mm; 10 m õhupüstoli märkleht  – 10ring 11,5 mm, ühe ring 155,5 mm. 
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2. KUIDAS LOETAKSE PUNKTE (SILMI) KOKKU? 

2.1 Põhiharjutustes tabamuste väärtused liidetakse kokku. 

Lamades laskmises  ja õhupüssialadel arvestatakse tabamuse väärtused 

komakohtadega. Standardilaskmises ja õhupüstoli aladel arvestatakse tabamuse 

väärtused täisarvudega. Kui ei ole tegu rahvusvaheliste tiitlivõistlustega, siis on 

aktsepteeritavad ka täisarvulised tulemused. Eesti Laskurliit toob komakohtadega 

arvestuse puhul paralleelselt välja ka täisarvulised kogusummad. 

2.2 Kui kaua on Saaremaal olnud lasketiir? 

Praegune lasketiir aadressil Väljaku 5 valmis 1980 aasta paiku, seega umbes 37 aastat. 

2.3 Kui kaua on harrastatud laskesporti Saaremaal? 

Treener Martin Kosemetsa juhendamisel on Saaremaal laskesporti harrastatud 33 

aastat, alates aastast 1984. 

2.4 Kuidas jaotatakse vanuseklassid laskespordis?  

Noored kuni 18 a  k.a  

Juuniorid kuni 20 a. k.a  

Täiskasvanud:  tulirelvad alates 12. eluaastast, õhkrelvad alates 10. eluaastast. 
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3. NEEME VIRVESTE 

Sündinud 1971 

Hakkas laskmisega tegelema 1984 

Esimese klassi laskur 

Isiklikud rekordid: 

•         60 l lamades    589 silma 

•         3x40 l  1094 

•         3x20 l  548 

•         40 l õhupüss   377 

•         60 l õhupüss   553 

•         40 l õhupüstol    347 

Medalite arv Saaremaa meistrivõistlustelt: 5 kulda, 6 hõbedat, 6 pronksi. 

Parim koht Eesti meistrivõistlustel: 2016. a 2. koht harjutuses 60 l lamades. 
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1. Laskespordi juurde jõudsin eelmisel sajandil, aasta siis võis olla 1984. Täpsusta see 

Martiniga. Nimelt oli Martin siis noor treener, kes oli suunatud laskespordi treeneriks. 

Tuli ta meie kehalise kasvatuse tundi ja kutsus kõiki laskmist proovima. Esmane huvi oli 

kõigil suur, aga juba mõne kuu pärast oli selge, et kogu klassist olin mina ainuke, kes jäi 

treeningutel käima. Seega olen Martini esimene õpilane. 

2. Andnud on kindlasti palju. Kindlasti sain tänu laskmisele iseseisvamaks, sest 

võistlustel ja laagrites käies tuli ise enda eest seista. Tuli õppida oma rahalisi vahendeid 

jälgima, et enne laagri lõppu ei oleks näpud põhjas. Isegi süüa õppisin tegema. 

Võimalik, et tänu nendele kodust ära oldud nädalatele olen hilisemas elus reisides 

koduigatsust vähem kogenud. Kindel on ka see, et tänu laskmisele olen hulga häid 

sõpru juurde saanud. 

3. See on küll veidi keeruline vastata, aga kindel on see, et igavaks pole see spordiala 

veel muutunud minu jaoks. Eriti viimastel aastatel olen saanud väga erinevate 

relvadega lasta ja kogeda, milleks need relvad võimelise on. Samas avastan iga 

aastaga aina rohkem, kui palju on laskmisel varjatud nüansse, et oma tulemust 

paremaks saada. 

4. Minu oma tütar (Grete) näiteks valis ilma minu suunamiseta sama ala. 

5. Kindlasti kõige meeldejäävamaks pean 2016. aasta EMV saavutatud teist kohta 

lamades laskmises. Põhivõistluse olin võitnud enda suureks üllatuseks, finaalis pidin 

aga leppima 0,2 silmase kaotusega esimesele. 

Teisele kohale paneks Saaremaa Sügise turniiri võidu 2015. aastal. Samal võistlusel 

saavutasin esikoha lamades laskmises 588 silmaga. 

Kolmandale Kaius Eesti KV saavutatud esimese koha lamades laskmises. Tulemuseks 

589 silma, mis on siiani minu isiklik rekord, see võistlus motiveeris sedavõrd, et tegin 

kaasa kogu ülejäänud karikasarja ja saavutasin aasta kokkuvõttes lamades laskmises 

teise koha. 

Kõigi kolme võistluse kokkuvõtteks tahan lisada, et need tulemused tulid kuidagi lihtsalt. 

Millest ise järeldan, et laskmises tuleb tegeleda laskmisega, mitte rehkendamise ja 

tulemuste ennustamisega.    
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4. ANDERO LAURITS 

Sündinud 1987 

Hakkas  laskmisega tegelema 2001 

Esimese klassi laskur 

Isiklikud rekordid: 

•         60 l lamades    586 silma 

•         3x40 l  1116 

•         3x20 l  564 

•         40 l õhupüss 380   

•         60 l õhupüss   573 

•         40 l õhupüstol    364 

Medalite arv Saaremaa meistrivõistlustelt: 11  kulda, 8 hõbedat, 15 pronksi. 
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Parim koht Eesti meistrivõistlustel: 2011. a 3. koht Saaremaa meeskonnas harjutuses 

60 l lamades. 

  

1. Laskespordini jõudsin läbi kaitseliidu. Käisime noorkotkastega Kosemetsa juures 

trennis, et tutvuda laskmisega ja see lihtsalt hakkas mulle meeldima. Mul läks juba 

esimestel kordadel väga hästi, mispeale kutsuti mind lasketrenni, kus käin siiani. 

2. Arvan, et rahu, see on minu jaoks kui jooga. 

3. Saab ennast pidevalt ületada (isiklike rekordite püstitamisega ), arendada. Ilma et 

rikuks tervist (ei koorma ennast füüsiliselt üle). 

4. Vend tuli trenni, ema on mitu korda sellel teemal sõna võtnud, et tahaks ka tulla, aga 

peab ennast liiga vanaks. 

5. Kas just tulemusi tekkis, aga meeldejäävad on olnud välismaal võistlemas käimised. 

Finaalid on kindlasti meeldejäävad (Eestis). 
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5. KAIA KINDLAM 

Sündinud 1986 

Hakkas laskmisega tegelema 2004 

Meistriklassi laskur 

Isiklikud rekordid: 

•         60 l lamades  587 silma 

•         3x40 l   1126 

•         3x20 l   561 

•         40 l õhupüss   388 

•         60 l õhupüss  570 

•         40 l õhupüstol  317 

Medalite arv Saaremaa meistrivõistlustelt: 11 kulda,14 hõbedat, 8 pronksi. 

Parim koht Eesti meistrivõistlustel: 2010. a 3. koht Saaremaa naiskonnas harjutuses 

3x20 l. 
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1. Laskespordi juurde jõudsin tänu vennale, kes tõi koju vanaonule kuulunud õhupüssi. 

Peale esimest proovimist oli selge, et tahan sellega tõsisemalt tegeleda. Miks 

küsimusele on raske vastata – mõnikord miski lihtsalt sobib ja polegi vaja üleliia 

põhjuste üle mõelda. 

2. Paraja portsu häid sõpru-tuttavaid, põnevaid väljakutseid, keskendumisvõimet, 

enesekontrolli, üleüldist huvi sportimise vastu – tänu laskmisele olen vahelduva eduga 

ka näiteks jooksmise ja suusatamisega tegelenud. 

3. Huvitavat on palju – enese arendamine, põnevad võistlused, arengud relvades ja 

varustuses... Laskespordis on ääretult palju võimalusi – esiteks saab sellega tegeleda 

igas vanuses ja niikaua kui jaksad. Teiseks – alasid on ääretult palju – on sportlikumaid, 

on staatilisemaid, on eri distantsidel. Huvitav on näiteks seegi, et isegi kui mina tegelen 

peamiselt püssialade pikkade harjutustega, mis eeldavad kindlate liigutuste pidevat 

kordamist, siis laskesport üldisemalt pakub mulle väljakutseid ka väljaspool minu 

põhialasid. 

4. Absoluutselt! :) Juba esimest korda trenni minnes võtsin kaasa sõbranna (Agnes 

Arge), kes omakorda võttis hiljem kaasa nii oma venna kui õe. Samuti on ajutiselt 

trennis käinud minu vennatütar, ala vastu on huvi tundnud mõlemad mu enda vennad ja 

läbi aegade on minu suurim toetaja olnud muidugi minu isa, kes küll ise ei tegele, aga 

kõige seonduva vastu huvi tunneb. Samuti olen Kaitseliidus erinevaid inimesi rohkem 

tegelema suunanud ja mõnda veidi ka juhendanud. 

5. Esimesena meenub 2013. a Saaremaa Sügis, kui ma turniiri võitsin – mingil põhjusel 

oli selle võitmine mulle ammune eesmärk. Samas on mulle erilisemad tulemused 

kindlasti ka 2009 Saarte mängude hõbe (Ahvenamaal, lamades 60 lasku, tulemus oli 

arvuliselt küll kesine, aga minu jaoks oli oluline, et esmakordselt tundsin lamades 

asendis ennast mugavalt) ja 2012. a Tartu lahtiste meistrivõistluste hõbemedal, sest siis 

täitsin ma meistrinormi õhupüssis. 

  



12 
 

6. JARKO SEEMA 

Sündinud 1997 

Hakkas laskmisega tegelema 2010 

Esimese klassi laskur 

Isiklikud rekordid: 

•         60 l lamades    585 silma 

•         3x40 l   1077 

•         3x20 l   557 

•         40 l õhupüss  368 

•         60 l õhupüss  550 

•         40 l õhupüstol  343 

Medalite arv Saaremaa meistrivõistlustelt: 1 kuld, 1 hõbe, 3 pronksi. 

Eesti noorte rekordiomanik väikepüssi harjutuses 3x20 l  557 silma. Parim koht Eesti 

meistrivõistlustel: 2015. a  1. koht harjutuses 60 l lamades (noorte meistrivõistlused). 
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1. Jõudsin laskespordini tänu oma sõbra isale, kes töötab Saaremaa Malevas. 

2. Laskesport on mulle andnud elus juurde palju kannatlikkust ja uusi tutvusi. Otse 

loomulikult lisandub sinna ka veel oskus selle spordialaga tegeleda. 

3. Laskespordis on minu arust kõige huvitavam just võistlusmoment, millega saan 

endale tõestada oma arenguid, kui ka vigu, mida edaspidi parandada. 

4. Jah on küll, minu noorem õde hakkas samuti laskespordiga tegelema. 

5. Kindlasti mäletan individuaalset pronksmedalit, mille sain Elvas 2012. aastal. Minu 

jaoks oli see tõeline eneseületamine. Tulemuseks oli 579 silma 60 lasku lamades 

harjutuses. 

Teiseks meeldejäävaimaks tulemuseks pean Eesti meistrivõistlusi noorte klassis 2012. 

aastal, mil  juhtus üsna sarnane sündmus, ainult et 3x20 harjutuses. Tulin teisele kohale 

tulemusega 538 silma. See oli ka minu esimene individuaalne medal. 
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7. MEELIS SAAR 

Sündinud 1970 

Hakkas laskmisega tegelema 1996 

Meistriklassi laskur 

Isiklikud rekordid: 

•         60 l lamades  593 silma 

•         3x40 l  1150 

•         3x20 l  571 

•         40 l õhupüss  388 

•         60 l õhupüss  578 

•         40 l õhupüstol  361 

Medalite arv Saaremaa meistrivõistlustelt:18 kulda, 6 hõbedat, 8 pronksi. Kuressaare 

lasketiiru rekordid 3/11. 3x40 lasku eesti meister 2006. 
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1. Mäletan eredalt veel neid aegu kui Hiiumaal – Kärdlas oli poolkinnine tiir nagu 

Kuressaareski, ainult muu otstarve sellel ehitisel puudus. Arvan, et aastad võisid olla 

seitsmekümnendate lõpu poole. Nimelt toimusid siis n.ö asutustevahelised võistlused, 

kus ka lamades 50 m peale lasti. Ise sattusin sinna täiesti võhikuna, isa kaasas, kes siis 

ka sellest ametkondlikust võistlusest osa võttis. Imestan siiani, kuhu need relvad kõik on 

jäänud, sest osavõtjaid oli ikka omajagu ja terve päev läks seal ära. 

Esimene kord, reaalselt õnnestus kolmandas või neljandas klassis Lauka Põhikoolis 

lasketrennist osa võtta – lasti siis sovietiaegsetest – kokkumurtavatest õhkrelvadest. 

Laskmine toimus peale tunde, koridori lõpus (muideks, tol ajal oli paljudel koolidel 

koridoridel ka kaugushüppekastid, mis muidu olid kaetud põrandalaudadest kaanega, 

ning kui ilmad olid kehvad või aastaaeg polnud sobiv, siis sai koridori ka kehalise 

kasvatuse näol ära kasutada). Märklehed kinnitati plastiliinile, mis siis olid ühtlasi ka 

kuulipüüdjad. See toimis väga lühikest aega – kahjuks ei mäleta, kas sellepärast, et 

relvad lagunesid või juhendaja väsis. 

Tõsisemalt laskespordiga alustasin 1996. aastal, tänu Matti Kanepile, kellele ma jäin 

silma esimesel piirivalvevõistlusel – kuigi tahtmine ja huvi tekkis juba varem - 

1992/1993, kui esimesed võistlused toimusid (võin aastaarvuga eksida – pisut). Nimelt, 

Narva-Jõesuus, ajateenistuses olles, pandi võistkonda kokku ja siis poisid käisid trennis 

– kahjuks mul ei õnnestunud seal pundis olla. Ja nii see kõik alguse sai. 

Tehnikasport on mind alati huvitanud. Enne laskespordi juurde asumist alustasin 12-

aastaselt purjetamise ja motokrossiga, hiljem ka kardispordiga. Kõik see kestis 18. 

eluaasta täitumiseni. 

2. Mida on laskesport mulle eluks andnud?  Andnud – palju: distsipliini (mis hakkab 

vaikselt kaduma), keskendumist, häid ja toredaid inimesi, nii siin kui ka väljaspool Eestit. 

Eeskujusid, mille varju ma ise olen jäänud – kuid nii ehk ongi parem. 

3. Distsipliini, lõpmatut diskussiooni iseendaga, kirjanduse uurimist (kahjuks eesti 

kirjandust sel teemal vähe). See on nii huvitav ala, sest iga inimese füsioloogia ja 

anatoomia on pisut erinev ja see mängib suurt rolli asendis ja selle tunnetuses. Selleks, 

et sellest aru saada, pead endaga ja relva seadistusega palju tööd tegema. (Puhtalt 

minu arvamus, sest ma ei ole andekas laskja olnud). 

4. Ikka. 
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5. Hmm, see on hea küsimus, eriti kui sa küsiksid seda peale Heli Rassi 

mälestusvõistlust, kuuma teetassi kõrval. Aga kõik tulemused on meeldejäävad, kui 

oled alale pühendunud, sest motivatsioon, veel paremini kui seekord teha, on edasiviiv 

jõud. 
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8. LEMBIT MITT 

Sündinud 1972 

Meistriklassi laskur 

Isiklikud rekordid: 

•         60 l lamades    593 silma 

•         3x20 l   523 

•         40 l õhupüss  347 

•         60 l õhupüss   518 

•         40 l õhupüstol  370 

Medalite arv Saaremaa meistrivõistlustelt: 14 kulda, 13 hõbedat, 3 pronksi. 

Parim koht Eesti meistrivõistlustel: 2011 a 3.koht Saaremaa meeskonnas harjutuses 60 

l. lamades. 
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1. Laskespordi juurde tõi mind piirivalve relvastusspetsialist Mati Kanep 1993. aastal. 

Alustasime kohe kergete võistlustega, kus me õppisime teiste laskurite pealt nii 

lasketehnikat kui ka relvade hooldust ja korrashoidu. Õnneks olid vanemad laskurid 

meile heaks toeks ning õpetasid jõudumööda relvadega ümber käima. Hiljem hakati 

organiseerima ka laskelaagreid. Laskmine oli minu jaoks hea ning huvitav ajaviide ning 

laskurliidu järgunormid ajendasid pingutama, sest tahtsin ju olla teistest parem – aga 

meid oli palju. 

2. Kindlasti on ta andnud püsivust ning parandanud keskendumisvõimet ning oma 

emotsioone vaos hoidma. 

3. Väljakutse iseendale – kas oled suuteline oma keha ja mõtteid koondama ühele 

asjale ning mitte lasta ennast segada emotsioonidest.   

4. Laskesporti on võimalik presenteerida alati selliselt, et ta tekitaks inimestes huvi 

(kahjuks mitte alati kõigis). Inimesi motiveerib laskespordiga tegelema edutunne ja kui 

talle seda anda, siis on ta sinuga. 

5. Eesti meistrivõistlustel 300 m standartpüssi võistlustel 2012. a esimene 100 silma. 

Laskurliidu meistri klassinormi väljalaskmine 2014. a Põlvas 60 l lamades 593 silma. 
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KOKKUVÕTE 

Loovtöö tegemine oli minu jaoks huvitav. Töö tegemise käigus sain palju uut 

informatsiooni inimeste kohta, kellega koos olen treeninud ja keda olen varem ainult 

võistlustel või lasketiirus kohanud. Kuna laskesport on väga spetsiifiline ja tehniline ala 

ning võistlustele ei kogune palju publikut, vaid ainult need, kes alast midagi teavad või 

on kokku puutunud. Kõige tähtsam võistlustel on laskjale vaikus ja keskendumine.  

Sain teada, et väljavalitud sportlased on saavutanud väga häid tulemusi nii kohalikel 

võistlustel kui ka kõrgeid kohti Eesti meistrivõistlustel erinevatel võistlusaladel. 

Saaremaal on treener Martin Kosemetsa eestvedamisel laskesporti harrastatud alates 

1984. aastast. Tegelemine laskespordiga annab harrastajale püsivuse, väga hea 

keskendumisvõime, kannatlikkuse, hea enesekontrolli võime ja rahuliku meele. Samuti 

leidsid nad seda, et laskesport tõstab distsipliini ja treeningutel ning võistlustel 

osalemine annab igale laskjale võimaluse ennast arendada ning on võistlejale alati uus 

väljakutse. 

Loovtöö materjalide leidmine ei olnud väga keeruline, sest treeneril oli erinevaid 

protokolle ja kokkuvõtteid rohkem, kui minul töös oli vaja. Parimate tulemuste 

väljaotsimine ja nende sisestamine oli aga aeganõudev. 
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LISAD 

Lisa 1. Küsimustik 

1. Kuidas jõudsite laskespordi juurde ja miks? 

2. Mida on laskesport Teile eluks andnud? 

3. Mida huvitavat leiate laskespordis? 

4. Kas laskesport on motiveerinud Teie ümber olevaid inimesi samuti selle alaga 

tegelema? 

5. Milliseid tulemusi peate enda jaoks kõige meeldejäävamaiks (2-3)? 

 


