2016 a. Eesti sisekarikavõistluste finaalvõistlus
vibulaskmises
JUHEND
Eesti sisekarikavõistluste finaalvõistlusele pääsemise aluseks on 3etapilise korrespondentsvõistluse - Eesti sisekarikavõistluste eelringide - tulemused.
Finaalvõistlusele pääsu eelduseks on vähemalt kahest etapist osavõtt.
Eesti sisekarikavõistluste finaalvõistlusele pääsevad 2 parema eelringi tulemuste summas:
sportvibu täiskasvanud
plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu täiskasvanud
sportvibu noored, kadetid ja juuniorid
plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu noorteklassid
sportvibu tidetid
vaistuvibu tidetid poisid

20 paremat
10 paremat
8 paremat
6 paremat
14 paremat* * NB! Edasipääsejate arvu suurendatud
12 paremat* võrreldes esialgse juhendiga

Veteranide klassi (sündinud 1966. aastal või varem) laskurid pääsevad lõppvõistlusele ilma
eelringe laskmata. Juhul kui laskur on osalenud eelringides naiste/meeste klassis, siis tuleb tal
valida, kas võistelda lõppvõistlusel täiskasvanute või veteranide klassis. Mõlemas arvestuses
korraga osaleda pole võimalik.

KOHT, AEG, KAVA*:
Võistlused toimuvad 3. - 4. detsembril 2016. a. Kiili Gümnaasiumis aadressil Kooli tee 2 Kiili,
Harjumaa
LAUPÄEV, 3. detsember
I grupp
Laskmine kahes vahetuses – AB/CD
9:30-10:00 registreerimine ja tehniline kontroll

SPORTVIBU noored, kadetid, juuniorid
PLOKKVIBU kadetid, juuniorid

10:00-10:25 treeninglaskmine
10:30
võistluse algus

VAISTUVIBU kadetid, juuniorid
PIKKVIBU kadetid, juuniorid, naised, naisveteranid

II grupp
Laskmine kahes vahetuses – AB/CD
14:00-14:30 registreerimine ja tehniline kontroll
14:30-14:55 treeninglaskmine
15:00
võistluse algus

SPORTVIBU tidetid
PLOKKVIBU tidetid, noored
VAISTUVIBU tidetid, noored
PIKKVIBU tidetid, noored
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PÜHAPÄEV, 4. detsember
Laskmine kahes vahetuses – AB / CD
9:30-10:00 registreerimine ja tehniline kontroll
10:00-10:25 treeninglaskmine
10:30
võistluse algus

SPORTVIBU täiskasvanud ja veteranid
PLOKKVIBU täiskasvanud ja veteranid
VAISTUVIBU täiskasvanud ja veteranid
PIKKVIBU mehed ja meesveteranid

*Korraldajatel jääb õigus teha ajakavasse vajadusel muudatusi teavitades sellest kõiki osalevaid klubisid.

OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSKLASSID:
Võistlusklassid koos võistlusharjutustega on vastavalt eelringide juhendile. Veteranide klassis on
plokkvibu laskuritel 40cm kolmikleht (sisekümme) ja teistes vibuklassides 40cm täisleht
(tavakümme).
REGISTREERIMINE:
Finaalvõistlusele pääsu on kirjeldatud juhendi alguses.
Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda,
palume sellest teatada võistluste korraldajatele kirjalikult aadressil ulvar.kuningas@gmail.com
hiljemalt kolmapäeval 30. november kella 20.00-ks. Sellisel juhul pakutakse võistlemise võimalust
nimekirjas järgmisele sportlasele (eeldusel, et järgmisel sportlasel on osaletud 2 etapil).
NB! Veteranideklassi sportlastel palume oma osalusest teatada hiljemalt 24. novembriks
ulvar.kuningas@gmail.com
AUTASUSTAMINE:
Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest karikate ja diplomitega.
OSAVÕ TUMAKS:
Noorteklassid: 8€
Täiskasvanud: 15 €
Noored, kes võistlevad ka täiskasvanute klassis: 15 € kogu nädalavahetuse eest.
KORRALDAMINE:
Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Tallinna Vibukooli vibuspordi aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: Ulvar Kuningas - telefon 51 14 454
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste
korraldajatega. Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid.
Riietus vastavalt EVL poolt kehtestatud võistlusreeglitele. Kohustuslik kinnised sportlikud
vahetusjalanõud.
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