
R a h v u s va h e l i n e  v i b u t u r n i i r  
JÄRVAKANDI  OPEN 2016   
T.  K i v i l o  mä l e s t u svõ i s t l u s  

Võistlus, mida sa ei unusta - ilus rahvusvahelistele         
standarditele vastav väljak, pikad traditsioonid, väga heal     
tasemel korraldus, sõbralik õhkkond, laupäeva õhtu, mis on 
sisustatud grillimise ja seltskondlike mängudega ning       au-
hindade loosimine kõikide osalejate vahel. 

Võistlus on registreeritud rahvusvahelises WA kalenderplaanis - 
kõik tulemused on ametlikult rekordikõlbulikud. 
 

Osalustasu sisaldab: 
♦  Võistlust viies erinevas formaadis 
♦  Igale osalejale saabumisel kingitus 
♦  Laupäeva õhtune programm 

Erladi autasusatakse: 

♦ Eelring (72 noolt 70/60/50m) 
♦ Olümpiaringi duellid 
♦ Võistkonnavõistlus 
♦ Segavõistkonnad 
♦ Gold Game ehk Kollase Laskmine 

Sportvibu/plokkvibu, täiskasvanud/kadetid 
 

Osalustasu: 
 
 

Makse kuni 1.08.2016:   35 eurot 
          kuni10.08.2016:   45 eurot 
Makse kohapeal        60 eurot 

 

Ingliskeelne kodulehekülg ja link 

registreerimislehele: www.archery.ee 

Kontakt: +372 52 41 786 (Siret) 
    +372 50 94 638 (Raul) 
E-post:    siretluik@hotmail.com  

19.-21.08.2016 

Tule osalema! 

Asukoht: Järvakandi vibustaadion 



Individuaalvõistlus (kokku 12 arvestust): 

♦  Sportvibu mehed, 70 meetri harjutus + olümpiaring 
♦  Sportvibu naised, 70 meetri harjutus + olümpiaring 
♦  Plokkvibu mehed, 50 meetri harjutus + olümpiaring 
♦  Plokkvibu naised, 50 meetri harjutus + olümpiaring 
♦  Sportvibu kadetid noormehed, 60 meetri harjutus + olümpiaring 
♦  Sportvibu kadetid neiud, 60 meetri harjutus + olümpiaring 
*korraldajatel on õigus naised/mehed ühte arvestusse liita juhul kui on alla 6 osaleja võistlusklassis. 
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Võistkondlik võistlus (kokku 7 arvestust): 

♦  Sportvibu meekond   (3 meest) 
♦  Sportvibu naiskond  (3 naist) 
♦  Sportvibu segavõistkond (1 mees + 1 naine) 
♦  Plokkvibu võistkond  (3 meest või 3 naist või segamini 3 liiget) 
♦  Plokkvibu segavõistkond (1 mees + 1 naine) 
♦  Kadettide võistkond  (3 meest või 3 naist või segamini 3 liiget) 
♦  Kadettide segavõistkond (1 mees + 1 naine) 

Gold Game ehk Kollase Laskmine: 

Kohe peale eelringi lõppu peetakse üks lisavõistlus (individuaalne). Iga 
laskur laseb seerias 1 noole ja lõpuks võidab laskur, kes kõige vii-
masena lõpetab.  
 

Autasustatakse 3 klassis: 
♦  Sportvibu (distants: 70 meetrit) 
♦  Plokkvibu (distants: 50 meetrit) 
♦  Sportvibu kadetid (distants: 60 meetrit) 

Võistkondade moodustamine: 

Võistkonna võivad moodustada laskurid, kes: 
♦  kuuluvad samasse klubisse 
♦  elavad samas linnas 
♦  kuuluvad samasse spordiorganisatsiooni  
 (alaliit ei loe, pigem nt piirkondlik ühendus vms) 
Sportvibu täiskasvanutel on eraldi naiskond ja meeskond. 
Plokkvibu ja sportvibu kadettide võistkondades on oluline, et oleks 3 
võistkonna liiget. Sugu pole nende puhul oluline. 



Osalustasu: 

Osalustasu summa sõltub selle tasumise hetkest: 
♦  ülekanne kuni 1.08.2016 (kaasa arvatud) - 35 eurot 
♦  ülekanne kuni 10.08.2016 (kaasa arvatud) - 45 eurot 
♦  makse kohapeal sularahas - 60 eurot 
 

Osalevatele mittelaskuritele: 
2 lõunat + laupäeva õhtune programm on 15 eurot 
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Makse info ülekande jaoks: 

Konto omanik:   Järvakandi Vibuklubi Ilves 
IBAN/ kontonumber: EE432200221048733435 
Pank:   Swedbank 
Selgitus  Osalustasu + sportlas(t)e nimi/nimed 
 
 

Kui makse sooritamisel esineb probleeme, siis palun võtke korraldajatega 
ühendust. 

Registreerimine: 

Registreerimiseks tuleb teha 2 asja: 
♦  tasuda osavõtumaks 
♦  täita registreerimisvorm 
  
Registreerimisvormi leiab ingliskeelselt kodulehelt: www.archery.ee  
Registreerimise kuupäevaks loetakse ülekande laekumise kuupäeva. 

Registreerimise kinnitus: 

Juhul kui oled teinud mõlemat - tasunud osalustasu ja täitnud regis-
treerimisvormi - siis võtavad korraldajad sinuga 48 tunni jooksul ühen-
dust. Seetõttu palume registreerimisvormil jätta korrektse e-posti 
aadressi ja telefoni numbri.  
 

Juhul kui sul on registreerimise osas veel küsimusi, siis võta              
korraldajatega e-posti teel ühendust: siretluik@hotmail.com  



Autasustamine: 

Iga arvestuse jaoks on eraldi autasud - eelring, olümpiaring, 
võistkonnad, segavõistkonnad ja Kollase Laskmine.  
 
Autasustame võitjaid medalite, diplomite ja auhindadega, mille on 
välja pannud meie sponsorid.  
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Auhindade loos: 

Meil on juba traditsiooniks saanud, et toimub auhindade loos kõikide 
osalejate vahel. Loosimine toimub autasustamise ajal. Auhinna kätte 
saamise tingimuseks on see, et pead loosimise hetkel kohal olema.  

Ajakava: 

Reede, 19.08. - saabumise päev 
15:00-19:00 võistlusplats on treeninguks avatud 
16:00-19:00 varustuse kontroll 
 
 

Laupäev, 20.08. - eelring, Kollase Laskmine ja võistkonnad 
9:30-10:00  varustuse kontroll 
10:00-14:00  avamine, 3 prooviseeriat, eelring, Kollase Laskmine 
15:00-17:00  võistkondlik võistlus 
19:00-22:00   õhtune programm 
 
 

Pühapäev, 21.08. - segavõistkonnad ja individuaalsed duellid 
10:00-12:00  segavõistkonnad 
12:30-15:00  individuaalne olümpiaring 
15:15      autasustamine 
 

Korraldajatel jääb õigus muuta ajakava seoses osalejate arvuga. 

Laupäeva õhtune programm 

Laupäeva õhtul toimub grillimine, mis sisaldub osavõtutasus. Korralda-
jate poolt pakutakse erinevaid grill-tooteid, salateid ja mitte-
alkohoolseid jooke.  
 

Õhtu jooksul korraldatakse mänge ja tantsuks mängib muusika. See on 
koht, kus saad olla koos vanade sõpradega või kohata uusi. 



Võistluse ajalugu 

Järvakandi Open toimub juba 47. korda. Võistlus on kandnud 
ka nime Järvakandi Grand Prix ja Järvakandi lahtised.          
9. aastat järjest on see nimetatud ka T. Kivilo mälestus-
võistluseks. 
 

Viimase 10 aasta jooksul on osalenud laskurid järgmistest 
riikidest: Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Valgevene, Poola, 
Ukraina, Saksamaa, Soome, Rootsi, Norra USA ja Jaapan. 
 

Lisaks Eesti toetajatele (nt Mileedi lilleäri, A2A, Ökonaudi 
loodukaubad, Sadolin, A.le Coq) on viimastel aastatel ka 
mõned rahvusvahelised varustusetootjad meie auhinnalauda 
aidanud katta: Hoyt, Easton, Fivics, Win&Win. 
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Toomas Kivilo mälestusvõistlus 

Toomas Kivilo oli üks Järvakandi vibuklubi asutajatest. Ta oli läbi ja 
lõhki spordihing -  laskur, treener, klubijuht, organiseerija, kohtunik ja 
nõuandja.  
 

Paljud ta õpilastest on jõudnud rahvusvahelise tipptasemeni - Kersti 
Veer ja poeg Raul Kivilo on kõigest mõned näited. 
Lisaks innustas ta lugematul arvul inimesi üldse vibuspordiga al-
ustama. Ta oli treeneriks ja mentoriks paljudele neist, kes tänasel 
päeval seda võistlust korraldavad.  
 

Toomase mälestuse austamiseks on see võistlus nimetatud tema mäles-
tusvõistluseks alates 2008. aastast. 

Korraldajate eesmärk 

Peamine eesmärk on laskurite rahulolu. Me 
anname endast parima, et pakkuda              
laskuritele hea tasemega võistlust.  
 

Ei loe, kas sa tuled üksi või koos sõpradega -  
me võime garanteerida head mälestused ja 
uued tutvused. 
 

Korraldajad töötavad selle nimel, et        
võistlusest saaks ametlik maailmareitingu 
võistlus. See ei juhtu veel sel aastal, kuid 
loodetavasti siiski lähitulevikus. 


