
Ettepanek - juhatuselt töögrupile
2013. aasta tiitlivõistluste normid - plokkvibu (sama põhimõte, mis sportvibul)

Kolme parema 50 meetri harjutuse keskmine on kumbasktki normist -5 silma.

MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED

50m harjutus
3 parema 

keskmine
50m harjutus

3 parema 

keskmine

Plokkvibu mehed 688 683 675 670

Plokkvibu naised 676 671 668 663

Normi täitmine 2013. aastal kuni võistluste regitreerimise tähtajani

MK-ETAPID

50m harjutus
3 parema 

keskmine
50m harjutus

3 parema 

keskmine

Plokkvibu mehed 691 686 680 675

Plokkvibu naised 672 667 663 658

Normi täitmine alates 2012. aastast kuni võistluste regitreerimise tähtajani

GP-ETAPID

50m harjutus
3 parema 

keskmine
50m harjutus

3 parema 

keskmine

Plokkvibu mehed 674 669 657 652

Plokkvibu naised 658 653 637 632

Normi täitmine alates 2012. aastast kuni võistluste regitreerimise tähtajani

* Arvutamisel on aluseks võetud: 2011. ja 2012. aasta MK- ja GP-etappide ning 2011. aasta MMi protokollid

Normid kinnitatud EVL juhatuse koosolekul .....03.2013

Tiitlivõistluste norme on võimalik täita ainult välitingimustes Eesti Vibuliidu või teiste World Archery 

liikmesriikide ametlikus võistluskalendris olevatel võistlustel . Osaledes vibuvõistlusel väljaspool 

Eestit tuleb tulemuse arvestamiseks edastada võistluse protokoll Eesti Vibuliidule 

(vibuliit@vibuliit.ee) maksimaalselt kuu aja jooksul peale võistluse lõppu.

Koondise norm loetakse täidetuks kui täidetud vähemalt üks selle taseme norm  (kas parima 50m 

harjutuse norm või kolme parema 50m harjutuse keskmine).

EVL juhatusele jääb õigus  Eesti esinduse kinnitamisel teha plokkvibu töögrupi ettepanekul erandeid- 

näiteks võistkonna moodustamise huvides või kui mõnel laskuril on normist vähe puudu.

A - norm B - norm

A - norm B - norm

Antud normide põhjal moodustatakse rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osaleva Eesti esinduse 

koosseisud.

A-norm on moodustatud viimaste samaväärsete tiitlivõistluste protokolli 50% koha tulemuste 

keskmise põhjal, B-norm on 75% koha tulemuste keskmine.

EVL tagab kõikidele A-normi täitnutele osalise toetuse (minimaalselt võistlusmaks, kuid võimalusel 

rohkem). 

B-norm annab õiguse koondisesse kandideerida juhul kui A-normi täitjaid on vähem kui lubatud 

koondise suurus.

A - norm B - norm


