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Eesti Vibuliidu 2014. aasta parima noorsportlase 
valimise kriteeriumid – sportvibu kadetid ja juuniorid 

 
 

Aasta parimate sportlaste valimiseks on loodud punktide-põhine süsteem, et tagada 
süsteemi objektiivsus ja efektiivsus. Süsteem ei põhine mitte hääletamisel, vaid 
laskurite tulemuste ja kohtade põhjal teenitud punktidel. 
 
Antud tabeli põhjal valitakse aasta parimad sportlased järgmistes klassides: 

• sportvibu meesjuuniorid 
• sportvibu naisjuuniorid 
• sportvibu kadetid noormehed 
• sportvibu kadetid neiud 
tiitlile võivad kandideerida ka kriteeriumitele vastavad noorema vanuseklassi laskured eeldusel, et 
nad on võistelnud vanuseklassis, kus ta kandideerib (see tähendab näiteks – aasta kadeti 
arvestuses võetakse arvesse kohad kadettide vanuseklassis). 

 
Sportlastel on võimalik teenida punkte tulemuste põhjal kolmel viisil: 

• püstitades Eesti noorterekordi vastavas vanuseklassis 
• täites tiitlivõistluste normi (punkte saab kõrgeima täidetud normi eest) 
• tulles aasta lõpuks Eesti edetabeli 6 parema hulka 70/60 meetri harjutuses või 
1440 harjutuses (plokkvibul 50 m harjutus ja 50 m distants) vastavas vanuseklassis 

 
Sportlastel on võimalik teenida punkte võistlustel saavutatud kohtade põhjal: 

• 2013 Eesti noorte siseKV 1.-8.koht 
• Eesti noorte siseMV 1.-8.koht 
• Eesti noorte KV 1.-8.koht 
• Eesti noorte MV 1.-10.koht  
• Noorte OM 1.-64.koht 
• Noorte MM, noorte EM, noorte GP   1.-.... koht 

 

Loevad tulemused World Archery (EVL vm liikmesföderatsiooni) egiidi all korraldatud 
platsilasmise formaadi (target archery) võistlustelt.  
Arvesse lähevad vaid individuaalselt saavutatud kohad.  
 
 

Eesti rekordi püstitamise* eest saab punkte järgmistes arvestustes: 
1440 harjutus 144 noolt 5 punkti (kadettidel - Noorte 1440 harjutus)  
90m/70m  36 noolt 5 punkti 
70m/60m  36 noolt 5 punkti 
70m/60m harjutus 72 noolt 10 punkti (juuniorid 70m, kadetid 60m) 
50m   36 noolt 5 punkti (märkleht vastavalt vanuseklassile) 
40m   36 noolt 5 punkti (ainult kadetid) 
30m   36 noolt 5 punkti 
18m   30 noolt 5 punkti  (märkleht vastavalt vanuseklassile) 
2x18m  60 noolt 5 punkti 

__________________________________________ 
* juhul, kui laskur uuendab ühes arvestuses (nt 50m distants) rekordit aasta jooksul mitmel korral, siis omistatakse 
talle punktid selle eest siiski ühel korral. 
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Järgnev tabel määrab ära, punktide jaotuse kohtade/saavutuste põhjal. 
 
* Esimeses tulbas, rohelises kirjas on määratud MILLE põhjal punkte saab.  
 
* Halli taustaga ridades on näidatud täpsustatud KOHT / NORMI TASE / REKORD, 
mille põhjal punkte saab. 
 
* Alates teisest tulbast liikudes mööda rida paremale on määratud PUNKTISUMMAD, 
mida konkreetse kohtade/saavutuste põhjal laskur saab. 
 
* Antud punktitabel on kadettidele ja juunioritele ühine, kuid punktiarvestus on igas 
arvestuses (4) eraldi. 
 

 
 

EVLi juhatusele jääb õigus anda lisapunkte laskurile, kes lasi silmapaistvalt, kuid antud 
süsteemis seda käsitletud ei ole. EVLi juhatus võib ERANDKORRAS omistada 
maksimaalselt 15 punkti. 
 
 

Aasta parimat sportlast austatakse selleks ette nähtud üritusel 2014. aasta viimases 
kvartalis. 
 

 

 1.koht 2.koht 3.koht 4.koht 5.koht 6.koht 7.koht 8.koht 9.koht 10.koht 

Eesti noorte MV 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

Eesti KV, Eesti siseKV 
ja Eesti siseMV 

10 8 6 5 4 3 2 1   
 

Edetabeli 70m / 60m 
harjutus (juuniorid 70m, kadetid 60m) 10 7 5 3 2 1     

 

Edetabeli 1440 harjutus 
(kadettidel noorte 1440)  

10 7 5 3 2 1     
 

 1.koht 2.-4. 5.-8. 9. 17. 33. 57.-..     

NoorteOM (ainult kadettidele) 50 40 30 20 10 5     
 

Noorte MM, noorteEM 
(sh sisevõistlused) 30 25 20 15 10 5 1    

 

Noorte Euroopa GP 25 20 15 10 5 1     
 

 EM/MM GP         
 

Koondise normi täitmine 6 3         
 

 
70/60m 
harjutus 

Teised         
 

Eesti rekordi püstitamine 10 5          

  


