
 

Rapla maakonna meistrivõistlused/ 

Oliver Puri mälestusvõistlus 2020                     

 

Aeg ja koht 

Võistlus toimub 25. juulil 2020 Järvakandi vibustaadionil. Tehniline kontroll algab kell 9:45, 

võistlus algab kahe prooviseeriaga kell 10:00. Võistluse läbiviimisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 

ning Eesti Vibuliidu poolt kehtestatud võistluste läbiviimise juhendist. 
 

Harjutus 

Võistlus on avatud kõikidele sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu laskuritele. Harjutused 

on järgmised:  
Võistlusklass Sportvibu Plokkvibu Vaistuvibu Pikkvibu 

  Tidetid 

15 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

15 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

15 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

15 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

Noored 

30 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

30 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

15 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

15 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

Kadetid 

2x60 meetri 

harjutus (144n, 

d=122) 

2x50 meetri harjutus 

(144n, d=80) 

2x30 meetri 

harjutus (144n, 

d=122) 

2x30 meetri 

harjutus (144n, 

d=122) 

Juuniorid 

2x70 meetri 

harjutus (144n, 

d=122) 

2x50 meetri harjutus 

(144n, d=80) 

2x30 meetri 

harjutus (144n, 

d=80) 

2x30 meetri 

harjutus (144n, 

d=80) 

Täiskasvanud 

2x70 meetri 

harjutus (144n, 

d=122) 

2x50 meetri harjutus 

(144n, d=80) 

2x50 meetri 

harjutus (144n, 

d=122) 

2x50 meetri 

harjutus (144n, 

d=122) 

Veteranid* 

2x60 meetri 

harjutus (144n, 

d=122) 

2x50 meetri harjutus 

(144n, d=80) 

2x30 meetri 

harjutus (144n, 

d=122) 

2x30 meetri 

harjutus (144n, 

d=122) 

Veteranid 70+ - 

50 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

- - 

Sportvibu 30m 

grupp** 
30 meetri harjutus 

(72n, d=80) 
30 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

30 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

30 meetri harjutus 

(72n, d=80)   
* Veteranide klassi kuuluvad sel võistlusel üle 45-aastased mehed ja üle 40-aastased naised. 
Veteranid võivad soovi korral võistelda absoluutarvestuses. 
** Sportvibu alustajate gruppi kuulumine on piiranguteta. 
 
Võistlus lastakse 6 noolega. Kui mõnes võistlusklassis on alla 4 laskuri, siis võistlevad selle klassi 
naised ja mehed ühes arvestuses. Laskmine toimub ühelt tulejoonelt. 
 

Autasustamine 

Iga võistlusklassi esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga. Rapla maakonna MV 
medalitele on võimalik võistelda Rapla maakonnas elavatel, töötavatel või maakonna 
spordiklubisse kuuluvatel laskuritel. 
 

Osalustasu 

Tidetid ja noored 10 eurot. Kadetid ja vanemad 20 eurot. 

 
 

http://www.vibuliit.ee/uus/2020/EVL_voistlused_Covid_juuli.pdf


Registreerimine 

Registreerimine e-posti teel kuni 22. juuli kella 20.00ni anneliviher@gmail.com. 

Registreerimisel märkida nimi, klubi ja võistlusklass. Peakohtunik on Andres Ansip.  

 

NB! Võistlused toimuvad koos Oliver Puri mälestusvõistlusega, mis on lahtine ja avatud 

kõikidele osalejatele. Rapla maakonna MV medalid antakse ainult sportlastele, kes vastavad 

üleval kirjeldatud tingimustele. 
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