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1. Sissejuhatus 
1.1. Antud reeglite kontekstis on laskerelva all 

mõeldud spetsiaalselt larbi otstarbeks 

konstrueeritud või kohandatud seadeldist mis 

ei klassifitseeru tsiviilkäibes piiratud või 

keelatud relvana Eesti Vabariigi Relvaseaduse 

mõistes. 

1.2. Laskemoona all on mõeldud lendkeha mille 

tabamus ei põhjusta kaitsevarustuseta 

inimesele vigastusi, sõltumata tabamuse 

asukohast. 

1.3. Tsiviilkäibes keelatud või piiratud relvade 

kasutamine larbi relvana on kategooriliselt 

keelatud! 

1.4. Inimesele ohtlike lendkehade kasutamine larbi 

laskemoonana on rangelt keelatud! 

1.5. Larbi relvadega on keelatud loomade 

sihtimine või loomade suunas laskmine!  

1.6. Keelatud on rekvisiitide ja muude esemete 

tahtlik laskmine. Eriti ettevaatlik tuleb olla 

kergesti purunevate (klaas, keraamika) 

esemete või tuleohtlike valgusallikate 

(laternad, tõrvikud) läheduses. 

1.7. Laskerelvade ohutuse tagamine on koosmõju 

tehnilistest nõuetest, ohutusreeglitest ning 

vastutustundlikust käitumisest. Kõiki neid 

faktoreid tuleb alati ja korraga jälgida. 

1.8. Tehnilised nõuded ja ohutusnõuded on 

juhusest tingitud riskide maandamiseks ning ei 

asenda vastutustundlikku käitumist ega 

vabasta laskerelva kasutajat vastutusest.  

1.9. Laskerelva kasutaja vastutab alati ja igal juhul 

kõigi vigastuste või materiaalse kahju eest 

mida tema lendkehad kaasmängijatele 

tekitavad. Laskerelva kasutaja kohustus on olla 

alati hoolikas ja ettevaatlik ning kahtluse 

korral laskerelva mitte kasutada. 

1.10. Nõuetele vastava lendkeha tabamustugevus 

peaks olema sarnane tennisepalli omale. See 

võib teatud juhul olla ebameeldiv kuid ei 

tohiks kindlasti põhjustada verevalumit või 

marrastust ka pehmete kudede või 

näopiirkonna tabamisel. 

1.11. Laskerelvad ning lendkehad on ja jäävad kõige 

ohtlikkumadeks relvadeks larbi lahingus. Ole 

absoluutselt veendunud, et oskad neid 

valmistada ja kasutada piisava hoole ning 

ettevaatusega. Kui sa kõhkled siis ära kasuta 

larbil laskerelvi. 

2. Laskerelva litsents 
2.1. Igasuguse laskerelva kasutamiseks larbil peab 

mängijal olema kehtiv Larbi Laskerelva Litsents 

(edaspidi litsents). Mis on jaotatud kaheks 

tasemeks. 

2.2. Esimene tase on mõeldud mängijale 

(sõltumata varasemast kogemusest) kes soovib 

larbil kasutada laskerelva, isiklikul otstarbel. 

2.2.1. Esimese taseme litsentsi omandamiseks 

peab mängija sooritama teoreetilise ja 

praktilise testi. 

2.2.2. Teoreetiline test kontrollib lahing-

reeglite tundmises ning ei piirdu ainult 

laskerelva erireeglitega. Testi aluseks on 

viimasena toimunud Põhjala Pööripäeva 

ametlikud reeglid. 

2.2.3. Praktilise testi sooritamiseks peab 

mängija valmistama (võib olla eelnevalt 

valmistatud) ja eksamineerijale esitama 

5 nõuetele vastavat larbi noolt, millest 

eksamineerija valikul üks katki 

lõigatakse, et ka noole ehitust 

kontrollida. Mängija peab selgitama 

noole osade funktsiooni, valmistamise 

protsessi ja ohutusnõuete põhjuseid. 
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2.2.4. Täiendava ülesandena võib praktilise 

testi osaks olla etteantud noolte 

kontroll mängija poolt, kus teatud arv 

nooli ei vasta ohutusnõuetele. Mängija 

peab suutma tuvastada kõik nõuetele 

mittevastavad nooled ning selgitama 

mis põhjusel nad ohutuskontrolli ei 

läbinud ning mis võivad olla tagajärjed 

nende noolte kasutamisel lahingus. 

2.2.5. Kui mängija ei soorita teooria- või 

praktikatesti, peab ta mõlemad uuesti 

sooritama. Testi uuesti sooritamise 

võimalus sõltub eksamineerijast aga ei 

ole kunagi vähem kui 2 nädalat 

ebaõnnestunud katsest. 

2.2.6. Olles sooritanud mõlemad testid 

edukalt, registreeritakse mängijale tema 

unikaalne litsentsimärk (värvikombi-

natsioon millega ta markeerib kõik enda 

laskerelva(d) ja nende lendkehad) ning 

kaelakaart mida ta laskerelva 

kasutamise ajal pidevalt endaga kaasas 

peab kandma. 

 

2.3. Esimesel tasemel on keelatud relvad mis: 

2.3.1. võimaldavad ühe lasuga välja lasta mitu 

lendkeha; 

2.3.2. lubavad ühe päästikuvajutusega 

sooritada rohkem kui ühe lasu 

(automaatrelvad); 

2.3.3. lendkehale jõu andmiseks kasutavad 

gaasi/vedeliku survet või keemlist 

reaktsiooni. 

 

2.4. Teine tase on mõeldud mängijale kellel on juba 

olemas esimese taseme litsents ning kes soovib 

lisaks tavalistele laskerelvadele, larbil kasutada 

keerulisema tööpõhimõttega erirelvi ning 

laagrite kaitsel või piiramisel rünnakmasinaid. 

2.4.1. Teise taseme litsentsi omandamiseks 

peab mängija olema omanud esimese 

taseme litsentsi vähemalt ühe aasta 

ning osalenud selle aja jooksul vähemalt 

ühel larbil mis rakendab käesolevaid 

reegleid. 

2.4.2. Mängija peab sooritama uuesti reeglite 

tundmise (teoreetilise) testi kus on 

kindlasti juures ka piiramist puudutavad 

spetsiifilised küsimused. Lisaks peab 

mängija suutma välja arvutada, 

etteantud masside ja 

väljalaskekiirusetega lendkehade 

kineetilise energia ning tulenevalt 

lendkeha kujust, suurusest ja jäikusest 

selgitama selle tabamuse mõju ja 

võimalikke ohtusid. 

2.4.3. Eduka sooritamise korral väljastatakse 

mängijale uus kaelakaart, uue 

kehtivusajaga. 

 

2.5. Teisel tasemel on lubatud ka punktis 2.3 

loetletud relvad. 

 

2.6. Kaelakaart ja litsentsi kehtivusaeg 

2.6.1. Sõltumata tasemest, kehtib kaelakaart 

ning litsents 5 aastat ning seda saab 

kehtivusaja möödudes uuendada 

eksameid sooritamata, kui mängija on 

viimase kahe aasta jooksul osalenud 

vähemalt ühel larbil mis rakendab 

käesolevaid reegleid. 

2.6.2. Kui kaelakaart on kehtivuse kaotanud 

või mängija ei ole kaardi lõppemisele 

eelneva kahe aasta jooksul (sobival) 

larbil osalenud, peab ta litsentsi 

uuendamiseks ka eksamid uuesti 

sooritama. Teise taseme litsentsiomanik 

peab uuesti sooritama ka esimese 

taseme eksamid kuid saab eduka 

soorituse korral uuesti teise taseme. 

2.6.3. Kaelakaardi kadumise korral saab 

mängija taotleda korduskaardi ilma 

eksameid sooritamata. Kui kaart kaob 

mängu ajal, ei saa mängija jätkata 

laskerelva kasutamist. 

2.6.4. Iga kord kui mängijale väljastatakse 

(ükskõik mis põhjusel) kaelakaart, peab 

mängija selleks eelnevalt andma kehtiva 

passipildi ning tasuma 

registreerimistasu (katmaks kaardi 

väljastamisega seotud kulusid). 

3. Laskerelvade kasutamise üldreeglid 
Üldreeglid kehtivad sõltumata relva tüübist või 

kasutusest 
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3.1. Iga laskerelv ja iga lendkeha (v.a. 

piiramisrelvad) kuuluvad alati ainult ühele 

mängijale ning on märgistatud tema 

litsentsimärgiga. 

3.2. Mängu ajal on keelatud kaasas kanda või 

kasutada võõrale mängijale kuuluvaid relvi või 

nende laskemoona. 

3.3. Keelatud on sihtimata ja pimesi laskmine. 

3.4. Enne igat lasku veendu lendkeha pehmenduse 

korrasolekus. Ära lase vigastatud või 

määrdunud lendkeha. Jälgi, et pehmenduse 

küljes ei oleks võõrkehi (okkad, oksad, 

kivitükid vms.). 

3.5. Lendkeha peab olema enne laskmist alati kuiv. 

Vettinud pehmendusega lendkeha on oluliselt 

suurema massiga ning ei vasta tehnilistele 

nõuetele. 

3.6. Lendkehasid ei või kasutada käsirelvana. 

 

3.7. Kontrollitava vinnastuspikkusega relva puhul 

kasuta alati distantsile vastavat 

tõmbetugevust. Ära vinnasta relva lõpuni, 

lastes väga lähedal asuvaid vastaseid. 

Kaugemal asuvate vastaste laskmiseks veendu 

eelnevalt, et keegi ei saaks ootamatult 

laskejoonele astuda. 

3.8. Litsentsi mitteomajad tohivad laskemoona 

üles võtta ainult selle transpordiks 

laskemoona kogumispunkti. Nad ei tohi kanda 

litsentsiomanikule kasutamiseks mõeldud 

laskemoona. 

3.9. Litsentsiomanik võib võõrast laskemoona üles 

võtta ainult selle transpordiks laskemoona 

kogumispunkti. Ta ei tohi kanda võõrale 

litsentsile kasutamiseks mõeldud laskemoona. 

3.10. Litsentsi mitteomajal on kategooriliselt 

keelatud, üles võtta, kanda või kasutada 

ükskõik millist larbi laskerelva. 

3.11. Ühe lahingu vältel on keelatud välja lastud 

laskemoona üles korjata ja uuesti kasutada. 

Laskemoona uuesti kasutamiseks tuleb 

hoolikalt veenduda moona korrasolekus ja 

ohutuses. 

3.12. Litsentsi omajal peab kaasas kandmiseks 

olema kaks moonakotti/tuppe, üks 

inspekteeritud ja laskekõlbuliku moona jaoks. 

Teine maast korjatud ja inspekteerimata 

moona jaoks. Inspekteerimata moona kott 

peab olema selgelt eristatud puna-valge 

kilelindiga. 

3.13. Laske- ja piiramiserelvade lendkehade puhul ei 

ole keelatud tabamuspiirkondi. Loevad ka 

tabamused pähe. Laske- ja piiramisrelvad 

ignoreerivad turvist, nende tabamused 

eemaldavad kohe elupunkte. Sellegipoolest 

tuleks võimalusel sihtida mujale kui pähe – 

eriti lähidistantsil. 

3.14. Piiramismasinad ja nende laskemoon peab 

olema varustatud kõigi seda kasutavate 

laskurite litsentsimärgiga. 

3.15. Piiramismasina kasutajad vastutavad selle 

kasutamise eest solidaarselt. Ükskõik millise 

kasutaja toime pandud rikkumise eest, 

vastutavad karistatakse kõiki piiramismasina 

kasutajaid. 

4. Tehnilised nõuded laskerelvadele 
4.1. Vibude ja ambude tõmbetugevus ei tohi 

ületada 25 naela (11.33 kg). 

4.2. Lendkeha kineetiline energia, väljalaske 

hetkel, peab jääma alla 18 džauli! 

4.3. Lendkeha kaal ei tohi ületada 300 grammi. 

4.4. Keelatud on kaasaegsete plokkvibude või 

komposiitvibude kasutamine, isegi kui nende 

tõmbetugevus jääb alla lubatud piiri! 

4.5. Lubatud on vibusid modifitseerida viisil mis 

efektiivselt piirab väljatõmbe pikkust lubatud 

koormusele. Selline modifikatsioon/piiraja 

võib olla ajutine ent peab olema piisavalt 

kindel, et seda ei saaks mängu/kasutamise 

käigus eemaldada. Lisaks piirajale tuleb 

kasutada lühemaid nooli mis ei võimaldaks 

vibu üle lubatud tõmbetugevuse vinnastada ka 

piiraja purunemise korral. 

4.6. Piiramismasinate (litsentsi tase 2) 

tõmbetugevus ei tohi ületada 40 naela (18.14 

kg). Nende lendkeha kineetiline energia peab 

jääma alla 28 džauli ja kaal alla 500 grammi. 

4.7. Piiramismasinad peavad olema laskmise ajal 

statsionaarsed. Nad peavad olema 

konstrueeritud toe, raami või jala peale mis 

tagab nende stabiilsuse. Nende liikumiselt või 

käest laskmine on keelatud. 

4.8. Mängujuhtidel on alati õigus keelata ükskõik 

millise laskerelva kasutamise, mingis 
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olukorras, kui see kujutab nende arvates 

liigset ohtu. 

5. Vibu- ja ammunooled ning nende 

valmistamine 
5.1. Nooled tuleb alati spetsiaalselt valmistada. 

Sportlike või jahinoolte modifitseerimine larbi 

otstarbeks on rangelt keelatud! 

5.2. Noole varre materjalina on lubatud kasutada 

ainult ümarat puitliistu, alumiiniumtoru või 

karboon-/klaasfiibertoru. Muude materjalide 

(või täis-metall/täis-fiiber ümarlattide) kasu-

tamine on keelatud. 

5.3. Noole pikkus nokist pehmenduse alguseni ei 

tohi ületada 80 cm. 

5.4. Noole kogukaal peab jääma alla 300 grammi. 

5.5. Noole värv on vabalt valitav kuid noole vars 

peab olema märgistatud selle omaniku 

litsentsimärgiga (värvikombinatsioon, harilikult 

maalitud või teibitud ringide näol). 

5.6. Nool peab olema valmistatud vastavalt 

alljärgnevale standardile (vt. joonist): 

1. Tipupehmendus, poroloon. Läbimõõt 

vähemal 70 mm (soovitavalt rohkem). 

Paksus vähemalt 70mm. Otsast 

vähemalt 40 mm teibiga katmata, 

alumine ja teibiga kaetud osa vähemalt 

30mm. Löögipind peab olema 

ümmarguse kujuga. Tippu on lubatud 

ümardada kui see on 10mm 

sügavusele kokku surudes 

nõuetekohase läbimõõduga. 

2. Löögipehmendus. Poorne matkamatt 

või magamismatt. Läbimõõt vähemalt 

50mm ja paksus vähemalt 25 mm. 

3. Läbitungimiskaitse, linoleum, kumm 

või nahk. Paksus vähemalt 2 mm. 

Läbimõõt vähemalt 40 mm aga mitte 

rohkem kui toruisolatsiooni (punkt 4) 

läbimõõt. 

4. Toruisolatsioon (pehme) koguläbimõõt 

vähemalt 45 mm, paksus vähemalt 9 

mm, pikkus vähemalt 30 mm. 

5. Varre otsakork/kaitse. Puidust. 

Läbimõõt vähemalt 25mm, pikkus 

vähemalt 30 mm. Materjali varre 

otsast vähemalt 10 mm (augu sügavus 

otsakorgis alati vähemalt 10mm vähem 

kui otsakorgi pikkus). 

6. Noole vars, jämedus vähemalt 8 mm 

(soovitavalt 10 mm), pikkus mitte üle 

80 cm. Peab terves pikkuses olema 

kaetud fiiberteibiga. 

7. Komponendid 1-4 peavad olema 

teineteise külge kinnitatud kindlalt ja 

stabiilselt kasutades kontaktliimi ja/või 

teipi. Komponendid 4-6 peavad olema 

teineteise külge kinnitatud kindlalt ja 

stabiilselt kasutades kas epoksiidliimi 

või veekindlat puiduliimi. 

8. Noole ots peab olema teibiga 

fikseeritud (v.a. punktis 1 kirjeldatud 

osa). 
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5.7. Noolel peab olema vähemalt 2 sulge 

mis on noole varrele, noki juurde, 

kindlalt kinnitatud. Sulgede pikkus 

peab jääma 5-8 cm vahele ning 

kõrgus varrest 2-6 cm vahele.  

5.8. Noole tagumine ots peab olema 

varustatud täiendava pehmendusega, 

mis tagab piisava kaitse, et noole 

tagasi põrkamisel või õhus suuna 

vahetamisel ei saaks ühtegi mängijat 

tabada pehmendamata nok. 

Nende põhimõtete järgi noole ehitamist (ja 

noole ohutuskontrolli läbi viimist), tutvustab 

järgnev video:  

https://www.youtube.com/watch?v=OiQ3-

YYk64M 

 

6. Rikkumised ja vastutus 
NB! Mängujuhid võivad vastavalt oma 

äranägemisele anda hoiatusi ka siin 

loetlemata tegevuste eest. See nimekiri ei ole 

lõplik vaid näitlik. Laskerelva kasutaja on larbil 

kõrgendatud jälgimise all ning kannab 

suurema ohu allikana ka suuremat vastutust. 

6.1. Laskerelva kasutamine ilma litsentsita 

6.1.1. Esmakordsel rikkumisel peab 

rikkuja minema tunniks 

manalasse (sõltumata 

jõukatsumise erireeglitest). 

6.1.2. Teistkordsel rikkumisel ei tohi 

ta käesoleva ürituse jooksul 

enam võitlustes või lahingutes 

osaleda ning rikkuja nimi 

registreeritakse ja ta kaotab 

12 kuuks õiguse taotleda larbi 

laskerelva litsentsi. 

6.2. Kerge hoiatus - karistust ei järgne, 

mängujuht annab mängijale 

võimaluse oma vigu korrigeerida. 

Näiteid: 

• Laskmine pimesi või sihtimata 

• Ohutu laskedistantsi eiramine/üle 

vinnastamine 

• Hooletu sihtimine ja/või laskmine 

purunevate esemete suunas 

• Laskerelva ja/või laskemoona jätmine 

järelvalveta, mille tagajärjel keegi 

teine seda kasutada saab. 

6.3. Keskmine hoiatus - tegelane 

deklareeritakse surnuks ja peab minema 

tunniks manalasse (sõltumata 

jõukatsumise erireeglitest). Näiteid: 

• Korduv kergetele hoiatustele mitte 

reageerimine. 

• Maast võetud ja inspekteerimata 

laskemoona kasutamine (või moona 

lahingus korduvkasutamine). 

• Laskerelva kasutamine ilma litsentsi 

kaasas kandmata. 

• Hooletu laskmisega materiaalse 

kahju tekitamine. 

• Isikliku laskerelva või laskemoona üle 

andmine teisele mängijale (ka teisele 

litsentsiomanikule) 

6.4. Raske hoiatus - sama karistus mis 

keskmise hoiatuse puhul, lisaks ajutine 

laskerelva kasutamise keeld käesoleva 

ürituse kestvuseks. Hoiatus 

dokumenteeritakse. Näiteid: 

• Mängijale antakse kolmas 

keskmine hoiatus ühe ürituse 

jooksul. 

• Markeerimata või võõra 

markeeringuga laskemoona 

kasutamine. 

• Nõuetele mittevastava või 

purunenud laskemoona 

kasutamine. 

• Nõuetele mittevastava või võõra 

laskerelva kasutamine. 

6.5. Litsentsi peatamine 12 kuuks: 

• Mängijale antakse kolmas raske 

hoiatus viimase aasta jooksul. 

• Eelnevatele hoiatustele mitte 

allumine või määratud karistuste 

mitte täitmine 

• Laskerelvaga kaasmängijale tõsise 

tervisekahjustuse põhjustamine 

https://www.youtube.com/watch?v=OiQ3-YYk64M
https://www.youtube.com/watch?v=OiQ3-YYk64M

