
 
TARTUMAA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED VIBULASKMISES 2013 

Juhend 
 

Tartu vald ja Tartu Vibuklubi kutsuvad Teid osalema Tartumaa lahtistele meistrivõistlustele 
vibulaskmises. 
 Võistlused toimuvad 24.-25 augustil 2013 Raadi vibustaadionil,  
24. augustil algusega kl 12:00, 25.augustil algusega kl 11:00  
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud  24. aug 11:00-11:45, 25.aug kl 10:00-10:45 lisaks on 
võimalus lasta 3 m distantsilt, samaaegselt toimub tehniline kontroll. 
 
Osalema ootame: 
24. augustil - sportvibu ja plokkvibu tidetid, noored, kadetid ja juuniorid tüdrukud ja poisid. 
Vaistuvibu ja pikkvibu  tidetid, noored, kadetid, juuniorid ja täiskasvanud laskjaid. 
25. augustil - sportvibu ja plokkvibu täiskasvanud naised ja mehed. 
 
 Võistlusformaat: 
24.augustl 
Sportvibu    
  tidetid 2x20m 122cm märkleht,   
  noored 2x30m 122cm märkleht,  
  kadetid neiud 2x50m 122 cm märkleht, 
  kadetid noormehed 2x60m 122 cm märkleht,  
  juuniorid 2x70m 122 cm märkleht,  
  Plokkvibu    
  tidetid 2x20m 122cm märkleht,  
  noored 2x30m 122cm märkleht,  
  kadetid ja juuniorid 2x50m 80cm märkleht (5-10-ni), 
  Vaistuvibu ja pikkvibu  
 tidetid 2x10m 122cm märkleht, 
 noored 2x20m 122cm märkleht, 
 kadetid 2x30m 122cm märkleht, 
 juuniorid ja täiskasvanud 2x40m 122 cm märkleht  
 NB! Kui tidettide ja kadettide arvestuses võistleb kolm või vähem võistlejat, lasevad tidetid noorte 
kauguselt ning arvestuses ja kadetid koos juunioritega. Lastakse 6 noolega seerias. 
 
Ajakava. 
11:00-11.45 – proovilaskmine ja tehniline kontroll 
12.00-15.00 - võistus 
Autasustamine  
 
25. augustil 
Sportvibu- 
 täiskasvanud - FITA-1. 
Plokkvibu –  
täiskasvanud – 2x50m harjutus 



. 
 
Ajakava. 
10.00-10.45 – proovilaskmine ja tehniline kontroll 
11.00-14.00 – pikad distantsid, plokkvibu  2x50m 
14.00-15.00 - lõunapaus 
15.00-18.00 – lühikesed distantsid, plokkvibu 2x50 m 
Autasustamine  
 
 
Osavõtutasu: 
Osavõtutasu on 12 eurot, õpilastele 8 eurot.(EVL litsentsi omavaile) Mõlemal päeval võistlejatele tasu 
12 eurot. Võistlustasu sisaldab toitlustamist võistluskohas (24. aug kerge eine, 25. aug supp). 
Võistlusmaksu saab tasuda sularahas  kohapeal või eelneval kokkuleppel  MTÜTartu Vibuklubi  
a/a 221020620168 
 
Autasustamine: 
Kõikide võistlusklasside esikolmikut autasustatakse medalitega. 
 
Info ja registreerimine: 
Võistlustele registreerumiseks palume saata e-kiri aadressille neletriin.lott@gmail.com hiljemalt          
22. 08.2012 kl 22.:00ni. Palume registreerumisel märkida laskuri nimi ja võistlusklass. Lisateave 
telefonil 5 292 408 või aadressil: neletriin.lott@gmail.com 
 
 
Korraldamine: 
Võistluste korraldaja on Tartu vald ja Tartu Vibuklubi.  
 
Võistluste peakohtunik: 
24. augustil – Jaan Lott 
25. augustil - Priit Vakmann 
 


