
Riietuse reeglid Eesti Vibuliidu kalenderplaani võistlustel 

 
 
 
Kohustuslik: 

• Võistluse ajal peavad sportlased ja klubide ametnikud kandma võistlusalal viibides 
sportlikku riietust.  

• Sama klubi sportlastel on kohustuslik kanda ühtset klubisärki (vt särgi kirjeldus 
allpool) või üleni valget särki (ilma täiendava trükita, lubatud ainult tootjafirma logo). 

• Kõik võistlejad ja ametnikud peavad kandma võistlusplatsil kinniseid spordi- ja 
vabaaja jalatseid.  

• Sportlase võistlusnumber (nende olemasolul) peab olema kinnitatud nooletupele või 
reiele, nii et see oleks nähtav laskejoonest eemal kogu võistluse toimumise jooksul. 

 
Lubatud: 

• Riietus: 
o Mehed võivad kanda pikki või lühikesi pükse ja pikkade või lühikeste 

varrukatega särke.  
o Naissportlased võivad kanda kleiti, seelikut, püksseelikut, lühikesi pükse või 

pikki pükse ning pluuse. 
o Pluusid peavad katma keha ees- ja tagaosa ning õlad. 
o Püksid ja seelikud peavad olema ühevärvilised, lubatud on teist värvi 

pisidetailid (nt õmblused, vahetükid vms). 
• Ilmastik: 

o Sportlastel on lubatud kasutada ilmastikuoludele vastavat riietust (sviitrid, 
soojendusdress, vihmariided, vestid jm), kui selle kasutamise on heaks kiitnud 
võistluse peakohtunik.  

• Peakatte kasutamine on vabatahtlik 
• Vestide kasutamisel tavatingimustes kehtivad samad reeglid nagu klubisärkidel. 
• Lisaks ühtsele klubisärgile või üleni valgele särgile on lubatud: 

o klubivõistlustel* Eesti koondise särgiga laskmine. 
o kasutada antud võistluse sümboolikaga särki.   

 
Keelatud: 

• Keelatud on teksasest või kamoflaažriidest riietus, samuti kottpüksid ning liialt pikad 
või lühikesed püksid.  

• Lühikesed püksid / seelikud jms ei või olla lühemad kui allapoole väljasirutatud käe 
sõrmede pikkus. 

• Sportlase riietus ei või täisväljatõmbes või muus olekus paljastada vöökohta. 
• Sandaalid, plätud, sussid ja kingad. 

 
 
Nõuded klubisärkidele: 

• Klubisärgil peab olema loetavalt ja hästi nähtavalt klubi nimi ja/või klubi logo. 
• Nime kasutamine särgil ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. 
• Ühe klubi ulatuses ei tohi olla samal võistlusel kasutusel rohkem kui 2 erinevat värvi 

klubisärki – naised/mehed. 
• Klubisärgil võivad olla ka teised logod/vapid/kirjad (nt valdade vapid või 

sponsorreklaamid), kuid need peavad olema väiksemas formaadis kui klubi nimi/logo 
ja sportlase nimi. 

 
Klubivõistlus* = EVL kalenderplaani võistlus, välja arvatud Eesti MV või KV (sh sisehooaeg). 

 
Koostas kohtunike töögrupp, EVL juhatuse kinnitatud 1.12.2014 


