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Eesti sisekarikavõistluste eelringid 2019 

 
JUHEND 

 
 
 

Antud võistlus on Eesti sisekarikavõistluste kvalifikatsioonivõistlus. 

Lõppvõistlus toimub 30.11.-1.12.2019 Imavere Spordihoones (korraldaja 

on Järvamaa Amburite Klubi). 

  

Võistlus on 2-etapiline ja finaalvõistlusele pääsemise eelduseks on osavõtt mõlemast etapist. 

 

Lõppvõistlusele - Eesti sisekarikavõistluste finaali - pääsevad 2 parema eelringi tulemuste 

summas:  

• sportvibu täiskasvanud 20 parimat  

• plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu täiskasvanud 10 parimat   

• sportvibu noorteklassid 8 parimat  

• plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu noorteklassid 6 parimat   

*Korraldajatel jääb õigus saali mahutavuse korral suurema konkurentsiga klassides edasipääsejate arvu suurendada. 

Täpsed edasipääsejate arvud teatatakse hiljemalt 9.11.2019  

  

KOHT, AEG:  

Võistlused toimuvad Eesti Vibuliidu liikmete treening- või võistluspaikades.  

I etapp: 17.10. – 6.11.2019 

II etapp: 7.11. – 22.11.2019 

  

VANUSEKLASSID:   

Täiskasvanud Sündinud 1998. aastal ja varem 

Juuniorid Sündinud 1999.-2001. aastal 

Kadetid Sündinud 2002.-2004. aastal 

Noored Sündinud 2005.-2006. aastal 

Tidetid Sündinud 2007. aastal ja hiljem 
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 Sportvibu Plokkvibu* Vaistuvibu Pikkvibu 

Täiskasvanud 18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø40cm kolmikleht 

18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø40cm kolmikleht  

18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø40cm täisleht  

18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø40cm täisleht  

Juuniorid 18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø40cm kolmikleht 

18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø40cm kolmikleht  

18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø40cm täisleht  

18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø40cm täisleht  

Kadetid 18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø80cm 5-10 leht 

18 meetrit            
2*30 noolt        
Ø40cm kolmikleht 

18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø80cm täisleht  

18 meetrit            
2*30 noolt         
Ø80cm täisleht  

Noored 15 meetrit          
2*30 noolt         
Ø80cm täisleht 

15 meetrit                
2*30 noolt          
Ø80cm 5-10 leht 

15 meetrit            
2*30 noolt        
Ø80cm täisleht 

15 meetrit            
2*30 noolt         
Ø80cm täisleht  

Tidetid 15 meetrit            
2*30 noolt         
Ø122cm täisleht 

15 meetrit               
2*30 noolt   
Ø122cm täisleht  

15 meetrit               
2*30 noolt   
Ø122cm täisleht  

15 meetrit            
2*30 noolt         
Ø122cm täisleht  

Noorlaskuritel on lubatud osaleda ühes noorteklassis + soovi korral täiskasvanute klassis. 

Noorlaskur, kes soovib osaleda ka täiskasvanute arvestuses, peab esitama kaks eraldi tulemust 

(enda vanuseklassi oma + täiskasvanute arvestuse oma). Palume treeneritel olla tähelepanelik 

märklehtede suuruste osas.   

Noorlaskuri vanuseklass on vastavalt sünniaastale, kuid soovi korral on lubatud osaleda vanemas 

vanuseklassis (nt kadett võistleb juuniorite klassis).  

________________________________________________  

* Plokkvibu täiskasvanute ja juuniorite klassis loetakse kümneks vaid sisekümme ehk X.  

  

TULEMUSTE ESITAMINE:  

Võistluste tulemused tuleb saata e-maili aadressil vibuliit@vibuliit.ee hiljemalt iga etapi 

viimaseks päevaks:  

I etapp hiljemalt 6. november 2019  kella 23:59-ks  

II etapp hiljemalt 22. november 2019  kella 23:59-ks 

Võistluste tulemuste edastamisel on klubidel kohustuslik kasutada "ESKV2019.xls" vormi, mille 

saab etappide toimumise ajal EVL kodulehelt.  

Koondtulemused avalikustatakse vastavalt 8. novembril ja 24. novembril.  

Võimalike vigade parandus lubatud ühe ööpäeva jooksul peale etapi koondtulemuste avaldamist. 

Koondtabel avaldatakse Eesti Vibuliidu kodulehel www.vibuliit.ee  

KORRALDAMINE:  

Võistluste juhendi kinnitas EVL juhatus. Vôistlused viiakse läbi treeningkohtades EVL 

liikmesklubide poolt.   
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