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Eesti Vibuliidu aasta sportlase  
valimise kord  

 
 
 
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 süsteemi põhjal valitakse aasta parimad sportlased järgmistes klassides: 

• sportvibu mehed 
• sportvibu naised 
• plokkvibu mehed 
• plokkvibu naised 

• sportvibu meesjuuniorid 
• sportvibu naisjuuniorid 
• sportvibu kadetid neiud 
• sportvibu kadetid noormehed 

• plokkvibu neiud 
• plokkvibu noormehed 

  

Naiste ja meeste klassi tiitlile võivad kandideerida ka noorlaskurid, kuid arvesse lähevad ainult 
täiskasvanute tiitlivõistlustel saavutatud kohtade punktid. 
Sportvibu noorteklassides loevad tiitlile kandideerides ainult selle vanuseklassi tulemused. See 
tähendab, et näiteks kadettide klassi tiitlile kandideerija puhul ei lähe arvesse juunioride või 
täiskasvanute võistluste kohad. 
Plokkvibu aasta neiu ja noormehe tiitlile kandideerides lähevad samas arvestuses arvesse nii 
kadettide kui juunioride klassis saavutatud kohad/tulemused.  
 
Sportlastel on võimalik teenida punkte neljal viisil: 
 

1) saavutatud kohtade põhjal Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 

• juhul kui rahvusvahelise tiitlivõistluse koht saavutatakse ilma ühtegi duellivõitu saavutamata, 
siis omistatakse laskurile automaatselt 5 punkti, olenemata punktitabelis toodud punktidest. Ilma 
vastaseta vaba ring (mis tekib tulenevalt tugevast eelringist) loetakse selles statuudis duellivõiduks. 
Erand - juhul kui võistlusklassis on rohkem kui 104 sportlast ehk 57. koht eeldab üldse 104 parema 
hulka pääsu, siis rakendub tabeli punktisumma ka juhul, kui laskur duellivõitu ei saa. 

 

2) püstitades Eesti rekordi 

• iga individuaalne Eesti rekord annab 5 punkti, põhiharjutuse Eesti rekord 10 punkti ja 
võistkondliku rekordi puhul saab iga liige 5 punkti. Juhul, kui laskur uuendab ühes arvestuses (nt 
50m distants) rekordit aasta jooksul mitmel korral, siis omistatakse talle punktid selle eest ühel 
korral. 

 

3) täites koondise normi  

• punkte saab kõrgeima täidetud sise- või välisnormi eest 

 
4) tulles aasta lõpuks oma võistlusklassi põhiharjutuses Eesti edetabeli 6 parema hulka  

• põhiharjutus on: sportvibu täiskasvanud ja juuniorid – 70 m harj.; sportvibu kadetid – 60 m 
harj.; plokkvibu kõik klassid – 50 m harj. 

 
Loevad tulemused World Archery (EVL vm liikmesföderatsiooni) egiidi all korraldatud platsilasmise 
formaadi (target archery) võistlustelt konkreetse kalendriaasta jooksul. Arvesse lähevad vaid 
individuaalselt saavutatud kohad. Võistkondliku arvestuste eest on võimalik punkte saada vaid 
Eesti rekordi püstitamisel. 
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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 
* Alates teisest tulbast liikudes mööda rida paremale on määratud PUNKTISUMMAD, mida 
konkreetse kohtade/saavutuste põhjal laskur saab. 

* tähistatud ridadel on võimalik punkte teenida ainult täiskasvanute arvstuses. 
 
2016. aasta sportlaste selgitamisel lähevad süsteemimuutuse tõttu arvesse nii 2015. aasta siseKV 
kui 2016. aasta siseKV tulemused. Edaspidi arvestatakse ainult konkreetse kalendriaasta võistlusi. 
Sportvibu noorteklassides arvestatakse 2015. aasta siseKV puhul erandina laskuri kohta selle 
põhjal, millises klassis ta võistles – olenemata mis vanuseklassis ta aasta sportlase tiitlile 
kandideerib. 
 
Aasta parimat sportlast austatakse selleks ette nähtud üritusel iga aasta detsembris (peale siseKV). 
 
Lisaks määrab EVL juhatus väljaspool punktiarvestust igal aastal: 

• aasta veteransportlase 
• aasta 3D/maastiku formaadi laskuri 

 
 

Kinnitatud EVL juhatuse koosolekul 24.02.2016 

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

Eesti MV individuaalsed 
medalialad 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    

Järvakandi Open OR* 8 7 6 5 4 3 2 1    

Baltimaade MV ja 
siseMV* 

8 6 4        
 

Edetabeli koht – 
võistlusklassi 

põhiharjutus (72 noolt) 
10 7 5 3 2 1     

 

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

OM 100 80 50 40 30 20      

MM 80 60 40 30 20 15 10     

EM 70 50 35 25 15 10 8     

SiseMM 70 50 30 15 10 5      

SiseEM 60 40 25 15 10 5      

MK-etapid* 70 50 40 30 20 12 8     

GP-etapid 50 35 25 15 12 10 6     

Euroopa mängud* 50 35 25 20 15 5   

Üliõpilaste MM / 
Universiaad* 

25 15 10     
 

 A-norm B-norm         
 

Koondise normi täitmine 6 3   
 

 
Põhi- 

harjutus Teised         
 

Eesti rekordi püstitamine 10 5          

 


