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     57. Eesti meistrivõistlused vibuspordis, 

                   harjutus olümpiaring 

 
 

Aeg, koht ja osalejad 
 

Võistlus toimub 11. - 12. augustil 2018. aastal Puiatus, Viljandimaal. 

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

Eesti Vibuliidu liikmesklubide liikmed. 
 

Võistlusharjutus 
 

Sportvibu: naised ja mehed Eelring:  

70 meetri harjutus 

(72n, d=122cm) 

Lõppvõistlus: olümpiaring (70m) 

veteranid 50+ 

naised ja mehed 

Lõppvõistlus: 60 meetri harjutus (72n, d=122cm)  

Plokkvibu: naised ja mehed Eelring:  

50 meetri harjutus 

(72n, d=80cm/5-X) 

Lõppvõistlus: olümpiaring (50m) 

veteranid 50+ 

naised ja mehed 

Lõppvõistlus: 50 meetri harjutus (72n, d=80cm/5-X) 

Vaistuvibu: naised ja mehed Eelring:  

50 meetri harjutus 

(72n, d=122cm) 

Lõppvõistlus: olümpiaring (50m) 

veteranid 50+ 

naised ja mehed 

Lõppvõistlus: 30 meetri harjutus (72n, d=122cm) 

Pikkvibu: naised ja mehed Eelring:  

50 meetri harjutus 

(72n, d=122cm) 

Lõppvõistlus: olümpiaring (50m) 

veteranid 50+ 

naised ja mehed 

Lõppvõistlus: 30 meetri harjutus (72n, d=122cm) 

 

Eelringid (veteranidel lõppvõistlus) lastakse kuue noolega ja laskmine toimub samaaegselt 

ühelt tulejoonelt. Nii individuaalne, võistkondlik kui segavõistkondlik olümpiaring lastakse 

sport-, vaistu- ja pikkvibus seeriate süsteemis (individuaalselt 6 seeriapunktini / võistkondlikult 

5 seeriapunktini), plokkvibus tulemuse summeerimise teel (individuaalselt 5 seeriat / 

võistkondlikult 4 seeriat). Tiimid moodustatakse paremusjärjestuse alusel ning kuni 15 minutit 

peale eelringide lõppu on võimalus muudatusi teha. 
 

Pikk- ja vaistuvibu klassides ning veteranide vanuseklassis toimub võistlus esimesel päeval. 

Sport- ja plokkvibu klassides toimub võistlus kahel päeval.  
 

Võistkonna saavad moodustada 3 laskurit, kes kuuluvad samasse klubisse ja samasse 

võistlusklassi. Ühest klubist võib olla mitu võistkonda. Võistkonnavõistlus koosneb 24-

noolestest duellidest, kus vastased on kokku pandud olümpiaringi põhimõttel (3x72noolt 

eelringides). Ühes seerias laseb iga laskur 2 noolt, kokku lastakse kuni neli 6-noolest seeriat 

(sportvibul 5 seeriapunkti võiduni, plokkvibul 4 seeriat).  
 

Segavõistkonna saavad moodustada 1 naislaskur ja 1 meeslaskur, kes kuuluvad samasse 

klubisse ja samasse vibuklassi. Ühest klubist saab olla mitu võistkonda ja olümpiaringi saavad 

edasi 16 parimat segavõistkonda. Segavõistkonnavõistluse vastased on kokku pandud 

olümpiaringi põhimõttel. Ühes seerias laseb kumbki laskur 2 noolt, kokku lastakse kuni neli 4-

noolest seeriat (sportvibul 5 seeriapunkti võiduni, plokkvibul 4 seeriat). 
 

Veteranide klassi võivad kuuluda laskurid, kes on sündinud aastal 1968 ja varem. Veteranide 

klassis duell-laskmist ei toimu ja võistlus peetakse esimesel päeval eelringide ajal. Veteranide 
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vanuseklassis eraldi võistkondlikku arvestust ei ole, kuid plokkvibu klassi veteranid võivad 

kuuluda võistkondade koosseisu. 
 

Vaistuvibu- ja pikkvibu klassis võistkonnavõistlust ega segavõistkonnavõistlust ei peeta. 
 

Ajakava 
 

Laupäev,  11. august 
 

10.00 Tehniline kontroll ja soojenduslaskmine; 

11.00 30 / 50 / 60 / 70 meetri harjutus (72 noolt); 

 Lõunapaus; 

 Veterani vanuseklassi medalivõitjate autasustamine; 

 Sport- ja plokkvibu võistkondlikud olümpiaringid (1/4 kuni medalimatšid) ning

 vaistu- ja pikkvibude individuaalsed olümpiaringid (1/4 kuni medalimatšid).  

 

Pühapäev,  12. august 
 

10.00 Prooviseeriad; 

10.40 Sport- ja plokkvibu segavõistkondade olümpiaringid (1/8 kuni medalimatšid). 

13.45 Prooviseeriad (hilisematel tulijatel on võimalus enne seda mati eest soojaks lasta); 

14.00 Sport- ja plokkvibu individuaalsed olümpiaringid (1/16 kuni medalimatšid). 

 
* Korraldajatele jääb õigus teha ajakavas vastavalt vajadusele muudatusi, millest teavitatakse kõiki 

registreerunuid ja võistlustel osalejaid.  
 

Autasustamine 
 

Iga võistlusklassi kolme parimat autasustatakse Eesti Vabariik 100 erikujundusega Eesti 

meistrivõistluste medali ja diplomiga.  
 

Osavõtutasu 
 

Osavõtutasu on kõikidel võistlusklassidel 15€. Osavõtutasu saab maksta sularahas kohapeal, 

tehnilise kontrolli ajal. 
 

Info ja registreerimine 
 

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Vana-Võidu VK/Viljandi SK-ga. 
 

Registreerimine hiljemalt 7. august kell 21:00 aadressil http://bit.ly/EMV2018OR . 
 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunikekogu koos võistluse 

korraldajatega, võistluste peakohtunik on Taavo Allik. 

AVATUD KOHVIK! 
 

Võistlus on registreeritud rahvusvahelises World Archery võistluskalendris. 

 
 

Korraldaja kontakt: Aune Varik, tel 53 440 747, varikaune@gmail.com 
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