
Field Target
Mis see on?

MIS on Field Target laskesport?

Field Target laskespordi kutsusid kaheksakümnendatel ellu 
Inglise jahimehed. Relvadena kasutatakse vedru- või suru-
õhujõul töötavaid õhupüsse ja sihtmärkidena pisemate loo-
made või lindude metallsiluette. Tänaseks on see spordiala 
sidunud endaga kümneid tuhandeid laskureid üle terve 
maailma, Eesti on maailmaorganisatsiooni WFTF-i liige ala-
tes 2010. aastast.

Field Target (FT) on sport-jaht, kus saadakse huvitav koge-
mus täpsuslaskmises, kus tulirelvade asemel on õhkrelvad 
optiliste sihikutega. FT laskmine toimub vabas looduses. 
Märkide kaugus laskurist on vahemikus 9 – 50 m, millede ta-
bamisala läbimõõt on 15, 25, 40 mm ning tabamiseks peab 
laskur mõõtma optilise sihikuga märgi kauguse ja teadma 
oma relva ballistikat.

Mida on selleks vaja, et tegeleda FT laskespordiga?

Esimeseks eelduseks on soov ja taotlusele vastav pühendu-
mus. Lisaks nõuab laskespordiga tegelemine laskevarustust 
ja natukene püssinduse tundmist / või vastava tehnilise toe 
võimalust (meie sporti ei rahastata riiklikust süsteemist, see-
ga laskevarustus tuleb igal laskuril ise muretseda). 

FT laskespordi harrastamine toetab inimese igakülgset aren-
gut, mitte ainult üldfüüsilist vaid ka mentaalset ja vaimset 
tugevust.

Heli Jalakas: “Olen seda meelt, et hea laskur on meis kõigis 
peidus ning kui on ka toetav keskkond, siis on areng tagatud”.

Millised on FT laskespordis kasutatavad relvad?

Õhkrelvadega saab seaduse järgi lasta ilma eriloata, kuid 
turvalisust ja tulejoone loogikat tuleb alati relva kasutamisel 
järgida (selles küsimuses on aluseks relvaseaduse nõuded).

Laskerelvadena kasutatakse õhupüsse kaliibriga 4.5 mm ja 
suudmeenergiaga kuni 16 J. 

PCP püssidel kasutatakse eraldi suruõhu ballooni, millest 
väljuv surve all (kuni 230 bar) olev õhk tagab kuuli liikumi-
seks vajaliku jõu. PCP püssid on põhimõtteliselt veidikene 
kaalult kergemad ja neid on lihtsam käsitleda, sest puudub 
tagasilöök.

Vedrupüssidel saavutatakse lasu sooritamiseks vajalik jõud 
vinnastatud verdu vallapäästmisel kolvis (õhk pressitakse 
kokku mehhaanilisel teel). Vedrupüss nõuab vinnastamisel 
tubli jõu rakendamist aga vedru lahti päästmine lasu soori-
tamisel tekitab tagasilöögi, millega toimetulemist täpse lasu 
sooritamisel tuleb treenida.

Miks meie sellega tegeleme?

FT laskespordi maaletooja Kaidu Jalakas (ENFTA president 
2010-2017): „Avastasime, et noortele on vaja tugeva väljakut-
sega harrastust ja et see on lihtsalt põnev viis vabas õhus sporti 
teha. Tegutsedes selgus, et FT laskmise individuaalset arengut 
ei piira ka soliidne vanus ning kui meie seda teeme, siis võida-
vad sellest ehk paljud.“

FT laskmine annab võimaluse end tubasest rutiinist lahti 
rebida: liigud värskes õhus, keha saab vormi, stress maan-
datud ja vaim vabaks. Siin võib konkurent sind õpetada ja 
vastupidi, sest treeningul võid jagada kaaslasele kogemusi 
– näiteks kuidas lugeda muutlikku tuult, määrata märkide 
kaugust, lahendada probleeme püssi ja optikaga. See annab 
hea võimaluse laskmisoskuseid ja -tehnikat arendada. Kuid 
võistlustel on konkurent sinu vastane ja siis pead ballistilised 
arvutused ja lasu tegema ise. Mõni hea võte tuleb alati enda-
le varuks jätta, sest võita tahavad kõik.

FT sihtmärk

FT vedrurelv

Kus treenitakse ja kuidas võisteldakse?

FT laskesporti harrastatakse vabas looduses, kus on maha 
märgitud vastavad laskekohad. 

Nagu öeldud, saab seaduse järgi õhupüssiga lasta ilma eri-
loata ja treeninguks sobib iga kooli võimla või staadion. Pea-
miselt treenitakse kodulähedal eramaal või külmal perioodil 
lasketiirus. Põhiline on turvalisuse tagamine ja laskeala pii-
ramine, et tulejoonele ei pääseks ükski kõrvaline elusolend.



Märgid asetatakse looduses kujundatud laskeradadele 
sportlastele teadmata kaugusesse vahemikus 9–50 meetrit. 
Laskerajad tuleb kujundada selliselt, et saaks lasta mitte ai-
nult otse, vaid ka üles- ja allapoole. Näiteks Jõulumäe park-
mets on ideaalne koht sellise võistluste pidamiseks.

Võistlused toimuvad selliselt, et kõik registreerunud laskurid 
jagatakse eelmise hooaja tulemuste põhjal lasketiimideks 
(kohalikel võistlustel tavaliselt 2 laskurit, tippvõistlusel ena-
masti 3 laskurit tiimis) ja nad liiguvad rajal koos. 

Võistluste üks päev koosneb 25 laskepositsioonist kokku 50 
märgiga. Ühel laskepositsioonil on kahe märgi leidmiseks, 
nende kauguse määramiseks, ballistika arvestamiseks ja ta-
bamiseks aega 3 minutit. Võistluspäeva tulemused sõltuvad 
sellest, kui palju märke laskur tabab.

Milline on FT laskespordi organisatsiooniline ülesehitus?

FT laskespordi alaliit Eesti Rahvuslik Field Target Assotsiat-
sioon (edaspidi ENFTA), asutati 2010.a Tallinna FTC, Tartu 
FTK ja Pärnu FTK klubide poolt. Detsembris 2018 liitusid 
ENFTAga Saku FT Klubi ja Tactical Target .177 Klubi.

FT laskespordis on treeneriteks kogemustega laskurid. Klu-
bide põhitegevuse sisuks on FT spordiala arendamine ja 
Eesti Meistrivõistluste tasemevõistluste korraldamine ning 
MM-i tasemega laskurite ettevalmistamine.

2018 aasta MM-il Poolas pälvis Andres Mikfelt absoluut-   
arvestuses pronksi.

Mida oleme saavutanud rahvusvahelistel võistlustel?

Eesti FT koondisel ja koondise liikmetel on maailmameistrivõistlustel õnnestunud tõusta väga kõrgetele kohtadele. Aastatel 
2011–2019 on Eesti FT laskurid võitnud suurvõistlustelt 52 medalit. Edukamaid on olnud vedrupüssilaskurid 39 autasuga, ka 
meeskondlikult on võidetud 4 kulda ja 2 hõbedat. Aktiivselt tegelevaid laskesportlasi on praeguse seisuga kokku 40 ringis.

EXITUS ACTA PROBAT

Parim naisvedrupüssilaskur Heli Jalakas, omab auhinna-
kapis 27 medalit, on kuuekordne naiste maailmameister 
ja võitnud absoluutarvestuses 2014. aastal MM-i pronksi ja 
EM-i kulla.

Andres Mikfelt

Ingrid Reinu

Heli Jalakas Eva Maria Tõnurist

Romi Agar

Vedrunaisel Ingrid Reinul on kolm hõbedast ja 2 pronksist 
medalit.

Parim noor vedrupüssilaskur Eva Maria Tõnurist tuli 2019. 
aastal Inglismaal toimunud maailmameistrivõistlustelt koju 
juuniorite hõbemedaliga.  

PCP laskuritest on edukamalt tiitlivõistlustel esinenud Romi 
Agar - EM 2015 PCP neljas.

PCP kategooria juunioride klassis on võitnud Rein Jr Reinu 
kolmel võistlusel pronksi.

Info ja täiendavad küsimused
ENFTA president: Heli Jalakas

heli.jalakas@field-target.ee · 5175085
ENFTA juhatuse liige Tiit Tõnurist

tiit.tonurist@ tactical-target.ee · 509 4446
Pärnu FTK juhatuse liige: Alar Torim

torimalar@gmail.com · 5039166 
Saku FT Klubi juhatuse liige: Aron Jalakas

aron.jalakas@gmail.com 510 3399 
Martin Rebane martaan.rebane@gmail.comen
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