Eesti meistrivõistlused vibuspordis
Aeg, koht ja osalejad
Võistlus toimub 31. mail - 1. juunil 2014. aastal Järvakandi vibuplatsil, Raplamaal.
Võistlus on avatud kõikidele sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu laskuritele, kes on Eesti
Vibuliidu liikmesklubide liikmed.

Võistlusharjutus
Võistlusklassid

Eelring

Lõppvõistlus

Naised ja mehed

70 meetri harjutus (72 noolt)

Olümpiaring (70 m)

Veteranid naised ja mehed

-

60 meetri harjutus (72 noolt)

Võistkonnad naised ja mehed

3 x 70 meetri harjutus

Võistkondlik olümpiaring

Segavõistkonnad

2 x 70 meetri harjutus

Segavõistkonna olümpiaring

Naised ja mehed

50 meetri harjutus (72 noolt)

Olümpiaring (50m)

Veteranid naised ja mehed

-

50 meetri harjutus (72 noolt)

Võistkonnad naised ja mehed

3 x 50 meetri harjutus

Võistkondlik olümpiaring

Segavõistkonnad

2 x 50 meetri harjutus

Segavõistkonna olümpiaring

Pikkvibu

Naised ja mehed

30 meetri harjutus (72 noolt)

Olümpiaring (30 m)

Vaistuvibu

Naised ja mehed

30 meetri harjutus (72 noolt)

Olümpiaring (30 m)

Sportvibu

Plokkvibu

Olümpiaring lastakse sport-, vaistu- ja pikkvibu klassis seeriate süsteemi põhimõttel (kuni 6
seeriapunktini), plokkvibu klassis silmade summeerimise põhimõttel (5 seeriat 3 noolega).
Kõikides vibuklassides toimub võistlus kahel päeval, veteranide vanuseklassis esimesel päeval.
Võistkonnavõistlus toimub sportvibu klassis 70 meetri, plokkvibu klassis 50 meetri distantsidel.
Sportvibu (sega)võistkondlikud duellid toimuvad seeriate süsteemi põhimõttel (kuni 5 seeriapunktini) ja
plokkvibu klassis silmade summeerimisel (4 seeriat, iga laskur 2 noolt)

Ajakava
Laupäev, 31. mai
10.30 Tehniline kontroll ja prooviseeriad
11.00 Avamine ja eelring (72 noolt)
13.00 Lõunapaus
14.00 Sportvibu ja plokkvibu võistkondlik olümpiaring sport- ja plokkvibu klassis - 1/8 kuni finaalid
Pikkvibu ja vaistuvibu individuaalne olümpiaring - 1/8 kuni finaalid
17.00 Esimese võistluspäeva autasustamine

Pühapäev, 1. juuni
10.30 Prooviseeriad
10.50 Segavõistkondlik olümpiaring sport- ja plokkvibu klassis - 1/8 kuni finaalid
13.30 - Individuaalne olümpiaring sport- ja plokkvibu klassis - 1/16 kuni finaalid
17.00 - Segavõistkondade ja individuaalsete medalivõitjate (sport- ja plokkvibu) autasustamine
______________________________________________________
* Korraldajatele jääb õigus teha ajakavas vastavalt vajadusele muudatusi, millest teavitatakse kõiki registreerunuid.

Võistkonna saavad moodustada 3 laskurit, kes kuuluvad samasse klubisse ja samasse võistlusklassi.
Ühest klubist võib olla mitu võistkonda. Plokkvibu võistkonnavõistlus koosneb 24-noolestest duellidest,
kus vastased on kokku pandud olümpiaringi põhimõttel (3x72 noolt eelringides). Ühes seerias laseb iga
laskur 2 noolt, kokku lastakse neli 6-noolest seeriat. Sportvibu võistkonnavõistlus toimub seeriate
süsteemi põhimõttel (kuni 5 seeriapunktini, 4:4 seisul toimub ümberlaskmine).
Segavõistkonna saavad moodustada 1 naislaskuri ja 1 meeslaskur, kes kuuluvad samasse klubisse ja
samasse vibuklassi. Ühest klubist saab olla mitu võistkonda ja olümpiaringidesse saavad edasi 16
parimat segavõistkonda. Plokkvibu segavõistkonnavõistlus koosneb 16-noolestest duellidest, kus
vastased on kokku pandud olümpiaringi põhimõttel. Ühes seerias laseb kumbki laskur 2 noolt, kokku
lastakse neli 4-noolest seeriat. Sportvibu segavõistkonnavõistlus toimub seeriate süsteemi põhimõttel
(kuni 5 seeriapunktini, 4:4 seisul toimub ümberlaskmine).
Veteranide klassi võivad kuuluda laskurid, kes on sündinud aastal 1964 ja varem. Veteranide klassis
duelllaskmist ei toimu ja võistlus peetakse esimesel päeval eelringide ajal. Veteranide klassis eraldi
võistkondlikku arvestust ei ole. Plokkvibu veteranidel on võimalik võistkonda kuuluda, kuid
individuaalse olümpiaringi kaasa laskmiseks tuleb võistelda tavalises absoluutklassis.

Autasustamine
Iga võistlusklassi kolme parimat autasustatakse medali ja diplomiga. Juhul kui võistlusklassis on alla 4
laskuri, antakse välja ainult I koha medal. Võistkonnavõistlus toimub vähemalt 2 võistkonna olemasolul.

Osavõtutasu
Osavõtutasu on sport- ja plokkvibu klassis 15€ ning vaistu- ja pikkvibus 12€. Osavõtutasu palume
maksta sularahas kohapeal või eelneval kokkuleppel ülekandega. Võistlusmaks sisaldab suppi.

Info ja registreerimine
Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Järvakandi vibuklubiga Ilves.
Registreerimine (sh võistkonnad) e-posti teel kuni 28. mai kell 10:00 siretluik@hotmail.com
Palume registreerimisel märkida laskuri nimi ja võistlusklass. Eelnevalt tuleb registreerida ka
võistkondade koosseisud.
Kõik määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunikekogu koos võistluse korraldajatega.
Sportlaste tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid.

