
 
 

Levikom Team Challenge vibumaasikul unikaalne võistlus, mis toimub teist korda. Esimesel 

päeval lastakse traditsioonilist olümpiaharjutust ja teise päeva eesmärk on võistlejad panna 

uude olukorda, kus saab võistelda ühes tiimis sportlasega, kellega sellist võimalust muidu ei 

oleks. Tiimid moodustatakse olenemata laskurite soost, klubist või vibutüübist. Levikom Team 

Challenge annab võimaluse kõigil soovijatel saada tunda tasavägist duellide laskmist.  

NS Archery Club ootab kõiki meeleolukast nädalavahetusest osa võtma!   

Aeg ja koht 
Aeg:  2. - 4. august 2019 

Koht:  Haapsalu Linnastaadion  

Võistluspaiga aadress: Staadioni 16, Haapsalu, 90504, Lääne maakond, Eesti. 

Formaat 
Võistlus koosneb individuaalsest kvalifikatsioonist, individuaalsetest olümpiaringidest ja 

võistkondlikust Robin Roundist. Individuaalselt võisteldakse neljas erinevas kategoorias, 

kuid Robin Roundid koostatakse kohapeal olenemata laskuri soost, vibuklassist ja klubilisest 

kuuluvusest.  
 

Individuaalvõistlus 

Individuaalvõistlus toimub vastavalt tavapärastele World Archery ja Eesti Vibuliidu reeglitele 

ja kvalifikatsioonis lastakse 6 noolt seerias. 

Võistlusklassid ja kvalifikatsiooni formaat: 

Sportvibu mehed 70 meetri harjutus 2x36 noolt 122cm märkleht 

Sportvibu naised 70 meetri harjutus 2x36 noolt 122cm märkleht 

Plokkvibu mehed 50 meetri harjutus 2x36 noolt 80cm märkleht 

Plokkvibu naised 50 meetri harjutus 2x36 noolt 80cm märkleht 

Duelle pääsevad laskma iga klassi kvalifikatsiooni 16 paremat. Olümpiaringid lastakse 

sportvibu klassis seeriate süsteemi ja plokkvibu klassis summeerimise meetodi alusel.  
 

Võistkondlik Robin Round. Võimalus osaleda kõikidel sportlastel, tiimid moodustatakse 

kvalifikatsiooni tulemuste põhjal programmiga, mis koostab võimalikult võrdsed tiimid 

(tiimide summaarsete tulemuste erinevus võimalikult väike). Moodustatud tiimid jagatakse 

alagruppidesse. Samasse alagruppi kuuluvad tiimid lasevad omavahel duelli. Lõppkohad 

selgitatakse alagruppide võitjate, teiste kohtade omavahelises finaalduellis. Kõik 

võistkondlikud duellid toimuvad 70 meetri distantsil seeriate süsteemi võistkondlike reeglite 

järgi ehk 3-liikmelised tiimid ja iga tiimi liige laseb seerias 2 noolt. 

Täpne formaadi kirjeldus saadetakse osalejatele peale registreerimise lõppu. 

 



Ajakava 
 

2.08 - saabumise päev  

18.00 - 20.00 ametlik treening ja tehniline kontroll 

 

3.08 - individuaalvõistlus 

9.00 soojendus ja tehniline kontroll 

10.00 individuaalne kvalifikatsioon 

13.00 lõuna 

14.00 - 17.00 individuaalsed duellid (⅛ alates) 

 

4.08 - võistkondlik Robin Round 

10.00 tiimide moodustamine ja soojendus  

11.00 tiimi duellid 

12.30 lõuna 

13.00 tiimi duellid jätkuvad 

16.00 autasustamine 

Võistluste korraldajal on õigus teha jooksvas ajakavas väikeseid muudatusi, teavitades sellest koheselt võistlejaid.   

Registeerimine ja osalustasu 
Võistlejate arv on piiratud, võistlema pääsevad kiiremad registeerujad, kuni kohti jätkub. 

Registreerimiseks tuleb täita online-vorm aadressil:   https://www.levikomtc.com 

Registreerimise kinnitab osalustasu maksmine klubi kontole. Osalustasu sisaldab kahe päeva 

lõunat ja kingitust. Tehes ülekanne enne 31.05.2019 on osalustasu 30 eurot, hilisemad 

registeerujad 40 eurot. Registreerimine kestab kuni 28.07.2019 või kuni kohti jätkub.  

MTÜ NS Archery Club konto:  IBAN EE292200221068041149 (Swedbank) Selgitus: Võistlusmaks, 

Osalejanimi. 

Majutus 
Korraldajatel on omalt poolt piiratud koguses pakkuda majutust Haapsalu Kutsehariduskeskuse 

Hostelis. Majutuse soovi korral märkida see ära registreerimise ankeedil või saata meil 

nsarcheryclub@gmail.com 

Majutuse soovist teada anda hiljemalt 15.06.2019 

NB! Samal ajal toimub Haapsalus Augustibluus, millega seoses on juba praegu suurem osa 

hotelle täis broneeritud. Soovitame majutuse broneerida võimalikult kiiresti. 

Autasustamine 
Autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat individuaallaskurit ja tiimi võistluse 3 paremat. 

Võistlusel on rahalised auhinnad 1200 euro väärtuses. 

Korralduslikud küsimused 
Võistlust korraldab NS Archery Club.  

Võistlus on registreeritud Eesti Vibuliidu ja World Archery kalenderplaanis. 

Laskmine toimub samaaegselt ühelt tulejoonelt. Võistluste peakohtunik: Taavo Allik 

Kontakt ja lisainfo 

E-mail: nsarcheryclub@gmail.com 

Võistluste koduleht: www.levikomtc.com 

Haapsalus toimuv Augustibluus.  

Lisainfo:  http://www.augustibluus.ee/festivali-kava  
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