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Jõetaguse kodanikukaitse harjutusväljak

Vorm 1. - Üldandmed

Spordiobjekti nimi Jõetaguse kodanikukaitse harjutusväljak

Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga(ehitisregistrikoodid) 120807921, 120807924 (tean täpselt)

Spordiobjekti tüüp Hoonete ja rajatiste kooslus

Spordiobjekti omandiliik Kinnisasi

Katastritunnused 27305:003:2160 (tean täpselt)

Spordiobjekti kasutuses oleku staatus Spordialases kasutuses

Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina 2014

Viimane renoveerimisaasta 2016

Spordiobjekti liik või liigid Välitiir

Sportimisvõimaluste tutvustus Võimalus korraldada praktilise laskmise (IPSC), taktikalise laskmise,
IDPA, jahispordi laskedistsipliinide (Skeet, Trap, Sporting jt.), Field Target
ning vibu- ja ammuspordi treeninguid ning võistluseid.

Väljaku sisekorra eeskirja kohaselt lubatud käsitulirelvad (püstol,
revolver), vibu, amb, pneumorelvad, sileraudne püss ja väikesekaliibriline
vintraudne püss. Täiskaliibrilise vintraudse püssi harjutused
ohutusnõuetest lähtuvalt piiratud kontroll-laskmisele ja laskmisele
statsionaarselt laskepositsioonilt.

Olemas 30m tagumist ohutus- ja müratõkkevalli, kõrgusega 3,5m jalamilt
ja 35m külgvalli, kõrgusega 2,5m jalamilt. Ehitamisel administratiivhoone,
mis ühtlasi täidab poolkinnise laskekabiini ja lasketorni ülesannet.
Ehitamisel inventarihoidla, mis ühtlasi on rakendatav märklauajoone
kohtunike varjumiskohana.

Sporditeenused

Kuulumine kompleksi

Vorm 2. - Asukoha kontaktandmed

Aadress Liivaku, Jõetaguse küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond

Postiindeks 45210

Telefon +372 5189004

Faks

E-post MTY.Viru.LK@eesti.ee

Veebileht

Vorm 3. - Omaniku andmed

Registri- või isikukood 47711052752 Merle Inno

Õiguslik vorm või asutuse liik Füüsiline isik

Omaniku liik Eesti eraõiguslik isik

Omaniku juriidiline aadress Liivaku, Jõetaguse küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond

Telefon +372 5189004

E-post Virgo.Inno@eesti.ee

Lubab andmeid avalikustada Ei

Vorm 4. - Valdaja andmed

Registri- või isikukood 80410663 MTÜ VIRU LK

Õiguslik vorm või asutuse liik Mittetulundusühing

Valdaja liik Eesti eraõiguslik isik

Valdaja juriidiline aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Jõetaguse küla, Liivaku

Telefon +372 5189004

E-post MTY.Viru.LK@eesti.ee

Vorm 5. - Spordialane teenindus

Spordialane teenindus kattub teise spordiobjektiga Ei

Riietus- ja pesemisruumide asukoht Administratiivhoones

Riietusruumide arv 0

Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) 0

http://www.spordiregister.ee/


Pesemisruumide arv 0

Dušikohtade arv 0

Saunad (leiliruumide arv) 0

WC-kohtade (tualettpottide) arv 0

Urinaalide arv 0

Õpperuumide arv 1

Õpperuumide mahutavus 10

Statsionaarse kohviku olemasolu Ei

Istekohtade arv kohvikus 0

Statsionaarse majutuse olemasolu Ei

Voodikohtade arv 0

Interneti püsiühenduse olemasolu Ei

Avaliku WiFi olemasolu Ei

Parkimiskohtade arv 10

Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu Ei

Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri kirjeldus

Muu info Elektritoide, interneti- ja sideühendused tagatakse võistluste ajaks
portatiivsete vahenditega. 

Korraldustoimkonnal ja žüriil võimalik töötada katuse all.

Vorm 6. - Sportimispaigad

Vorm 6.1 Jõetaguse kodanikukaitse harjutusväljak

Sportimispaiga nimi Jõetaguse kodanikukaitse harjutusväljak

Sportimispaiga liik Välilasketiir

Staatus Spordialases kasutuses

Spordialad jahilaskmine, jahipraktiline laskmine, laskmine, vibusport

Tehnilise seisukorra hinnang Rahuldav

Rahvusvahelise spordialaliidu poolt omistatud ja muud sertifikaadid

Sportimispaiga tehnilised andmed - Välilasketiir

Laskeraja maksimaalne pikkus (m) 125

Laskekohtade arv 5

Sh 10m liikuva märklaua rajad 0

Sh 50m liikuva märklaua rajad 0

Elektrooniliste märklehtede olemasolu ei

Lisainfo Tiir on mõeldud ennekõige dünaamiliste, erinevalt laskepositsioonidelt
laskude sooritamist nõudvate täpsusspordialade harrastamiseks, kus
mõiste "laskekoht" ei ole rakendatav. 

Rakendatakse ka liikuvaid märklaudu, aga mitte eraldi radadena, vaid
kombinatsioonis statsionaarsete märklaudadega.

Spordiala parameetrid - jahilaskmine

Spordialal puuduvad parameetrid

Spordiala parameetrid - jahipraktiline laskmine

Spordialal puuduvad parameetrid

Spordiala parameetrid - laskmine

Spordialal puuduvad parameetrid

Spordiala parameetrid - vibusport

Spordialal puuduvad parameetrid

 


