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    EESTI KARIKAVÕISTLUSED 

               VIBUSPORDIS 2018 

 
 

 

Aeg ja Koht 

Võistlus toimub 2.-3.juunil 2018 Järvakandi vibustaadionil. 

Laupäev, 2.juuni: 

I grupp: (kadetid ja juuniorid) treeninglaskmine ja tehniline kontroll kell 9:30; võistluse algus kell 10:00. 

II grupp: (tidetid ja noored) treeninglaskmine ja tehniline kontroll kell 14:00; võistluse algus kell 14:30. 

Pühapäev, 3.juuni: 

Treeninglaskmine ja tehniline kontroll kell 10:00, võistluse algus kell 10:30. 

Harjutus 

Võistlus on avatud kõikidele sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu laskuritele: 

 Vanuseklass Sünniaasta Sportvibu Plokkvibu Vaistuvibu Pikkvibu 

2.juuni Tidetid 2006 - … 15 meetri 

harjutus 

(72n, 

d=122cm) 

15 meetri 

harjutus (72n, 

d=122cm) 

15 meetri 

harjutus (72n, 

d=122cm) 

15 meetri 

harjutus (72n, 

d=122cm) 

Noored 2004 – 2005 30 meetri 

harjutus 

(72n, 

d=122cm) 

30 meetri 

harjutus (72n, 

d=122cm) 

15 meetri 

harjutus (72n, 

d=80cm) 

15 meetri 

harjutus (72n, 

d=80cm) 

Kadetid 2001 – 2003 60 meetri 

harjutus 

(72n, 

d=122cm) 

50 meetri 

harjutus (72n, 

d=80cm, 5-X) 

30 meetri 

harjutus (72n, 

d=122cm) 

30 meetri 

harjutus (72n, 

d=122cm) 

Juuniorid 1998 – 2000 70 meetri 

harjutus 

(72n, 

d=122cm) 

50 meetri 

harjutus (72n, 

d=80cm, 5-X) 

30 meetri 

harjutus (72n, 

d=80cm) 

30 meetri 

harjutus (72n, 

d=80cm) 

3.juuni Täiskasvanud  70 meetri 

harjtus (72n, 

d=122cm) + 

olümpiaring 

50 meetri 

harjutus (72n, 

d=80cm, 5-X) 

+ olümpiaring 

50 meetri 

harjutus (72n, 

d=122cm) 

50 meetri 

harjutus (72n, 

d=122cm) 

Veteranid … - 1968 60 meetri 

harjutus 

(72n, 

d=122cm) 

50 meetri 

harjutus (72n, 

d=80cm, 5-X) 

30 meetri 

harjutus (72n, 

d=122cm) 

30 meetri 

harjutus (72n, 

d=122cm) 
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Kadetid ja vanemad lasevad eelringid kuue noolega, noored ja tidetid lasevad kolme noolega. Olümpiaringid 

lastakse kolme noolega. Laskmine toimub ühelt tulejoonelt. 

Võistkondlik arvestus toimub ainult täiskasvanute klassis eelringide (50/70 meetri) tulemuste põhjal. 

Võistkonda kuulub 3 laskurit, kes kuuluvad samasse klubisse ja samasse võistlusklassi. Klubil võib olla ka 

mitu võistkonda, need moodustatakse automaatse paremusjärjestuse alusel. Noorsportlastel on lubatud soovi 

korral võistelda vanemas võistlusklassis. 

 

Autasustamine 

Iga võistlusklassi esikolmikut autasustatakse karika ja diplomiga. 

 

Osalustasu 

Laupäeval võistlejad: 10 eurot. Pühapäeval võistlejad: 15 eurot. 

Kahel päeval osalevate laskurite tasu on 20 eurot. 

Võistlusplatsil avatud kohvik (soe söök). 

 

Info ja registreerimine 

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Järvakandi vibuklubiga Ilves. 

Registreerimine e-posti teel kuni 28.mai annelipreimann@hotmail.com. Registreerimisel märkida laskuri 

nimi, klubi, sünniaasta ja võistlusklass. 

Võistluste peakohtunik on Raul Kivilo. 
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