
 

    

PUIPUIPUIPUIAAAATU CUPTU CUPTU CUPTU CUP    2016201620162016        

VILJANDIMAA MEISTRIVÕISTLUSED 20VILJANDIMAA MEISTRIVÕISTLUSED 20VILJANDIMAA MEISTRIVÕISTLUSED 20VILJANDIMAA MEISTRIVÕISTLUSED 2011116666    

JuhendJuhendJuhendJuhend    

  

Koht, aeg, kava:Koht, aeg, kava:Koht, aeg, kava:Koht, aeg, kava:    
Võistlused toimuvad 10101010----11111111.09.2016..09.2016..09.2016..09.2016.a. ma. ma. ma. mõlemal päeval algusega kell 11õlemal päeval algusega kell 11õlemal päeval algusega kell 11õlemal päeval algusega kell 11.00 .00 .00 .00     
    
Asukoht:Asukoht:Asukoht:Asukoht:        
Puiatu Vibukeskuse staadion (kooli tee 3, puiatu küla, viljandimaa)  
ca 10km viljandist pärnu poole  
Google maps: puiatu vibukeskus 
 
10101010.09.201.09.201.09.201.09.2016666 võistlevad tidetid, noored, kadetid ja juuniorid. 
11111111.09.201.09.201.09.201.09.2016666 võistlevad täiskasvanud, oodatud ka kõik noored, kadetid ja juuniorid, 
kes lasevad täiskasvanute võistlusharjutust. 
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud mõlemal päeval kell 10.15-10.45 
Tehniline komisjon teostatakse proovilaskmise ajal.  
    
Osavõtjad:Osavõtjad:Osavõtjad:Osavõtjad: 

Laupäeval Laupäeval Laupäeval Laupäeval 10101010.09.2016.09.2016.09.2016.09.2016    a.a.a.a.    

Vibuklass     Vanuseklass    Sünniaasta    Võistlusharjutus(72 noolt)    Laskmine    
Sportvibu:    juuniorid    1996 - 1998    2x70 meetri harjutus (144n Ø122 cm)    6 noolega    

kadetid    1999 - 2001    2x60 meetri harjutus (144n Ø122 cm)    6 noolega    

noored       2002 - 2003    30 meetri harjutus (72n Ø122 cm)    3 noolega    

tidetid       2004 - …    15 meetri harjutus (72n Ø122 cm)    3 noolega    

Plokkvibu:    juuniorid    1996 - 1998    2x50 meetri harjutus (144n,Ø80cm, X-5)    6 noolega    

kadetid      1999 - 2001    50 meetri harjutus (144n,Ø80cm, X-5)    6 noolega    

noored      2002 - 2003    30 meetri harjutus (72n Ø122 cm)    3 noolega    

tidetid      2004 - …    15 meetri harjutus (72n Ø122 cm)    3 noolega    

Laskmiseks on aega 4 minutit(ka tidetid ja noored). Kui vanuseklassis on vähem kui 3 
laskurit, võistlevad poisid ja tüdrukud ühes klassis. 
    
    
Pühapäeval Pühapäeval Pühapäeval Pühapäeval 11111111.09.2016.09.2016.09.2016.09.2016    a.a.a.a.    
    

Olümpiavibu (mehed, naisedOlümpiavibu (mehed, naisedOlümpiavibu (mehed, naisedOlümpiavibu (mehed, naised,,,,))))    
Veteranid 50+      

2x70 meetri harjutus (144n, d=122cm) 
60 meetri harjutus (72n, d=122cm) 

    Plokkvibu (mehed, naised)Plokkvibu (mehed, naised)Plokkvibu (mehed, naised)Plokkvibu (mehed, naised) 
veteranid 50+    

2x50 meetri harjutus (144n, d=80cm/5-X) 
50 meetri harjutus (72n, d=80cm/5-X) 

 Pikkvibu(mehed, naised)Pikkvibu(mehed, naised)Pikkvibu(mehed, naised)Pikkvibu(mehed, naised)    
Vaistuvibu(mehed,naised)Vaistuvibu(mehed,naised)Vaistuvibu(mehed,naised)Vaistuvibu(mehed,naised)    

    
2x30 meetri harjutus (144n, d=122cm) 
 

Harrastajad(mehed, naised)Harrastajad(mehed, naised)Harrastajad(mehed, naised)Harrastajad(mehed, naised)   30 meetri harjutus (72n, d=122cm) 
Lubatud kõik vibuklassid 
        



 

Registreerimine:Registreerimine:Registreerimine:Registreerimine:    
 

Võistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 07.09.2016 a kella 2307.09.2016 a kella 2307.09.2016 a kella 2307.09.2016 a kella 23....59595959 
registreerimislink:  http://bit.ly/PuiatuCUP2016 
info telefonil +372 53 440 747, puiatuvibukeskus@gmail.com 
 
NB! Võistlused on ühtlasi Viljandi maakonna Viljandi maakonna Viljandi maakonna Viljandi maakonna MVMVMVMV. Nendele medalitele on võimalik 
võistelda Viljandi maakonnas elavatel, töötavatel või maakonna spordiklubisse 
kuuluvatel laskuritel. 
 

Korraldamine:Korraldamine:Korraldamine:Korraldamine:    
 

Võistlused korraldab Vana-Võidu Vibuklubi/ Viljandi SK. 
Võistluste peakohtunik: taavo allik 
  
AutasustamAutasustamAutasustamAutasustamine:ine:ine:ine:    
 

Igas võistlusklassis 3 esimest autasustatakse karika ja diplomitega. 
        
Osavõtumaks:Osavõtumaks:Osavõtumaks:Osavõtumaks:    
 

Noored 10 eurot10 eurot10 eurot10 eurot    
Täiskasvanud 15151515    EurotEurotEurotEurot  
Noored, kes võistlevad mõlemal päeval on osavõtumaks kahe päeva eest 15151515    Eurot.Eurot.Eurot.Eurot.    
 
  
Üldiselt:Üldiselt:Üldiselt:Üldiselt:    
 

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu Võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis 
määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste 
korraldajatega. 
 
Toitlustamine:Toitlustamine:Toitlustamine:Toitlustamine:    
    
Laupäeval on avatud puhvet. 
Pühapäeval on avatud puhvet ja pakutakse osalejatele maitsvat suppi. 
    
 

    
OLETEOLETEOLETEOLETE        KÕIKKÕIKKÕIKKÕIK        OODATUD OODATUD OODATUD OODATUD     VÕISTLEMAVÕISTLEMAVÕISTLEMAVÕISTLEMA!!!!    

 


