Meie eesmärk Levikom Team Challengi korraldamisel on kõik osalejad korraks rutiinist välja tuua. See
on võistlus sportlastelt sportlastele. Loodame üheks päevaks vibukogukonna kokku tuua, et ilma norme
või rekordeid taga ajamata nautida vibulaskmist. Võistkondlikud duellid on suur osa meie spordist,
kahjuks lastakse neid Eestis hooaja jooksul aga ainult paar korda. Ja isegi nendeks võistlusteks on
paljudel klubidel tiimide väljapanemine keeruline. Levikom Team Challenge annab oma unikaalse
formaadiga võimaluse kõigil soovijatel saada tunda tasavägist duellide laskmist. Olete oodatud
osalema ja kaasa elama!
NS Archery Club laskurid

Aeg ja koht
Võistlus toimub 16. juunil Risti Põhikooli staadionil.
Soojenduslaskmine ja tehniline kontroll algab kell 10.30. Võistluste avamine toimub kell
10.55 ja peale seda algab võistlus.
Võistluspaiga aadress: Lõuna tn 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. Kaardi
leiad juhendi lõpust.

Formaat
Võistlus koosneb individuaalsest kvalifikatsioonist ja võistkondlikust Robin Roundist.
Lastakse ühes võistlusklassis, koos lasevad nii sport- kui plokkvibu laskurid, nii mehed kui
naised. Võistluse formaat võimaldab võistkondlike duelle lasta kõigil võistlejatel.
Kvalifikatsiooniks lastakse 36 noolt 70 meetri distantsilt, märklehe suurus on 122cm. Eelringi
laskmine toimub vastavalt tavapärastele WA ja EVL reeglitele ja lastakse 6 noolt seerias.
Robin Round. Tiimid moodustatakse kvalifikatsiooni tulemuste põhjal. Tiimid moodustab
programm, mis koostab võimalikult võrdsed tiimid (tiimide summaarsete tulemuste erinevus
võimalikult väike). Duellid toimuvad tavapäraste võistkondlike reeglite järgi ehk 3-liikmelised
duellid ja iga tiimi liige laseb seerias 2 noolt.
Moodustatud 12 tiimi, kes jagatakse alagruppidesse. Samasse alagruppi kuuluvad tiimid
lasevad omavahel duelli. Lõppkohad selgitatakse alagruppide võitjate, teiste kohtade
omavahelises finaalduellis.

Registreerimine ja osalustasu
Kohtade arv on piiratud 36 laskuriga – laskma pääsevad kiiremad registreerijad (sh
osalustasu makse). Peale kohtade täitumist aksepteerime registreerimisi ootejärjekorda.
Registreerimiseks tuleb täita online-vorm aadressil:

https://goo.gl/forms/hxKPsljCxDFWYo843

Registreerimise kinnitab osalustasu maksmine hiljemalt 13.06 kell 22.00.
Osalustasu on 15 eurot (sisaldab suppi ja nänni) ja see tuleb registreerimisel kanda
MTÜ NS Archery Club arvele: IBAN EE292200221068041149 (Swedbank)

Autasustamine
Autasustatakse 3 paremat tiimi. Võistluse auhinnad on välja pannud meie peasponsor
LEVIKOM EESTI.

Korralduslikud küsimused
Võistlust korraldab NS Archery Club ja peakohtunik on
Pearu Jakob Ojamäe (tel: 5089660) . Võstlus on
registreeritud Eesti Vibuliidu kalenderplaanis.
Laskmine toimub samaaegselt ühelt tulejoonelt.
e-mail: nsarcheryclub@gmail.com

Lisainfo
Võistlustega sama aegselt on Ristil toimumas üritus „Suur suvealgus pidu“, mille raames
toimub kõrval väljakul suvine laat. Peale võistlust, algusega kell 19.00 on kavas Jaanipäev,
kus esineb ansambel Tip Malts. Oodatud on kõik võistlejad ja kaasaelajad ning üritus on
kõigile tasuta.

Kuidas kohale jõuda:

