11. Oliver Puri mälestusvõistlus /
Rapla maakonna meistrivõistlused
vibuspordis
Aeg ja koht
Võistlus toimub 1. mail 2014 Järvakandi vibustaadionil. Tehniline kontroll algab kell 10:45,
võistlus algab kahe prooviseeriaga (a’ 6 noolt) kell 11:00.

Harjutus
Võistlus on avatud kõikidele sportvibu ja plokkvibu laskuritele. Harjutused on järgmised:
Võistlusklass
Harjutus
Sportvibu noored (sünd. 2000 ja hiljem)
2 x 30 meetri distants (d=122)
Sportvibu veteranid*
2 x 30 meetri distants (d=80)
Sportvibu kadetid
60 meetri harjutus + OR
Sportvibu absoluutarvestus
70 meetri harjutus + OR
Plokkvibu absoluutarvestus
50 meetri harjutus + OR
Sportvibu alustajate grupp**
2 x 30 meetri distants (d=80)
* Veteranide klassi kuuluvad sel võistlusel üle 45-aastased mehed ja üle 40-aastased naised.
Veteranid võivad soovi korral võistelda absoluutarvestuses.
** Sportvibu alustajate gruppi võivad kuuluda laskurid, kes on võistelnud vähem kui 10 EVL
kalenderplaani võistlusel ja/või nende isiklik rekord jääb harjutuses FITA-1 alla 1000 silma või
70 meetri harjutuses alla 450 silma.
Võistkonnavõistlus toimub 3 x 50/60/70 meetri harjutuse arvestuses. Võistkonnavõistlust ei
toimu kui osaleb vähem kui 2 võistkonda.
Kadetid ja vanemad lasevad eelringi kuue noolega, duellid 3 noolega. Noored lasevad 3 noolega.
Kui mõnes võistlusklassis on alla 4 laskuri, siis võistlevad selle klassi naised ja mehed ühes
arvestuses.

Autasustamine
Rapla maakonna MV medalitele on võimalik võistelda Rapla maakonnas elavatel, töötavatel või
maakonna spordiklubisse kuuluvatel laskuritel.
Teisi poodiumile tõusnud sportlasi autasustatakse O. Puri mälestusvõistluse meenete ja
diplomitega. Võistkondi autasustatakse diplomitega. Silmapaistvaimat noorlaskurit
autasustatakse ka Oliver Puri mälestuskarikaga.

Osalustasu
Noored, kadetid, veteranid, alustajad 10 eurot
Absoluutarvestus
Osalustasu sisaldab suppi. Kaasaelajatele/treeneritele on supp 2 eurot.

15 eurot

Registreerimine
Registreerimine e-posti teel kuni 28. aprilli kella 12.00ni. siretluik@hotmail.com
Võistluste peakohtunik on Raul Kivilo. Lisainformatsioon (majutus vms) telefonil 52 41 786.
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