
Euroopa meistrivõistlused 2012 

Koht:       Amsterdam, Holland 

Registreerimised:  esialgne 23.02.2012 

   lõplik 30.04.2012 

Võistluste ajakava: 19.05. ja 20.05. võistlejate saabumine, 20.05 treeningväljak avatud 

   21.05.  ametlik treeninglaskmine 

   22.05.  kvalifikatsioon 

   23.05   individuaalne olümpiaring 1/48 ja 1/24 

    segavõistkonnad 1/8 kuni pronksmedal 

   24.05. individuaalne olümpiaring 1/16 kuni ½ 

    võistkonnad 1/8 kuni pronksmedal 

   25.05. olümpiamängude kvalifikatsiooniturniir 

   26.05.  finaalmatšid ja lõpetamine 

   27.05.  võistlejate lahkumine 

Eesti koondis:  

sportvibu naised – Anneli Preimann, Reena Pärnat, Siret Luik  

sportvibu mehed – Pearu Jakob Ojamäe, Jaanus Gross, Jaan Lott (?) 

plokkvibu mehed – Evert Ressar, Priit Tormis, Kristo Kent 

treener/ametnik – Raul Kivilo 

 

Võistlusmaksud: sportlane 150€, võistkond 75€, ametnik 50€, olümpiamängude 

kvalifikatsiooniturniiril eraldi võistlusmaksu pole; kõik, kes ei kasuta 

ametlikku majutust, peavad maksma TOPELT võistlusmaksu 

Trahvid: Kui registreeringut muudetakse peale 30.04., siis tuleb tasuda 100€ iga 

muudetud laskuri kohta 

Majutuse eest tasumine: Lõplik tasumine hiljemalt 01. mail. 

Majutuse hinnad:  lahtrites on hinnad ühe inimese kohta üks öö. Hotellis parkimine tasuta. 

Õhtusöögi juurde käib jäävesi, ülejäänud joogid tasulised. 

 NOVOTEL või 

MERCURE 
Üheses toas hommikusöögiga € 111,00 
Kaheses toas hommikusöögiga € 76,00 
Üheses toas hommiku- ja õhtusöögiga € 135,00 
Kaheses toas hommiku- ja õhtusöögiga € 100,00 
 

Lõunasöögid: lõunasöök platsil maksab 15€ ja sisaldab lisaks söögile karastusjooke. 

Lõuna on platsil saadaval 21.-26.05. Joogivesi on platsil tasuta, snäkid ja 

suupisted on saadaval tasulisena. 

Transport: võistluspaiga ja ametlike hotellide vahel on transport tasuta, lennujaama 

transport maksab 5€ inimese kohta. 

Bankett: 27.05. algusega kell 20:00 toimub bankett, mille maksumus on 25€  

 



Uuem info 

Ametlikus majutuses ei ole võimalik kasutada lisavoodeid või kolmeseid tube. 

Mitteametliku majutuse variandid: 

Korterid on umbes 60€/öö/inimene. Seega ei tule eriti odavam. Soovi korral võib muidugi ise 

otsida mõne hotelli vms. 

Mitteametlik majutus toob kaasa topelt võistlusmaksu (+150€ / laskur) ja ise tuleb hankida 

transport platsile.   

 

Mineku variandid: 

Minibussiga / autoga (umbkaudne arvutus.. nt täna on Saksas kütus juba üle 1,7€): 

 

Kilomeetreid sõita: 4500 km 

Kütuse tarbimine 100km = 9L 

Kütuse hind = 1,6 € 

Kütusekulu = 650€ (kui keskmine hind ei tõuse) 

 

+ teemaksud 

+ rent: 450-600€  (kui vaja) 

 

Kui oleks sõiduauto koos 4 inimesega, siis kulub kütusele ligi 170-190€/inimene + teemaksud + 

majutus/söök tee peal + ajakulu.  

Kokkuvõttes üsna sama, mis Estonian Airi lennukipilet. 

 

 

Lennukiga: 

 

SELLE NÄDALA PAKKUMINE! 

Osturalli raames müüb Go Travel Estonian Airi lennukipileteid eriti soodsa hinnaga. 

2 varianti: 

• Minek 19.05. õhtul, tulek 26.05. õhtul 

• Minek 20.05. hommikul, tulek 26.05. õhtul 

 

Hinnas üks äraantav pagas (23kg) ja tegemist otselennuga, hinnas edasi-tagasi lennud.  

 

Tegelikult ei pea piletite jaoks isegi kohale minema – helistage Go Travelisse. 

Kehtib põhimõte – kes ees, see mees.  

Kolmapäeva õhtu seisuga jäi veel 7 vaba kohta hinnaga 172,77 €. See ON väga hea hind. 

 

 

Kui mingitel põhjustel seda pakkumist ei saa kasutada, siis on kuni järgmise neljapäevani 

broneeritud piletid hinnaga 269€. 

Praegu broneeritud selline lennuplaan: 

19. mai 07:35 - 09:00 Tallinn - Amsterdam Estonian Air 

26. mai 19:55 - 23:15 Amsterdam - Tallinn Estonian Air 

 

Muidugi mõlemad variandid on nii, et bankett jääb ära. Aga see polegi ju reisi eesmärk. Muidugi 

võib ka ise mõne teise variandi otsida ☺  

 

Sportvibu naised lähevad kohale 20.05. hommikul (päev enne ametlikku treeningut). 



 

Riietus: 

 

World Archery reeglite järgi: 

Avatseremoonial peab olema ühtne vorm. Võistlusplatsil peab olema vähemalt ühe võistlusklassi 

ulatuses ühtne vorm. 

Avatseremoonial on ühtseks vormiks sama, mis 2011 MMil – sinine Nike pusa ja beezid püksid 

(need, mis Jaan välja ajas). 

Platsil võivad nt plokkvibu meestel ja sportvibu meestel olla erinevad särgid. 

Palun võtke omavahel ühendust (sama võistlusklassi mehed) ja leppige kokku. Kui nt plokkvibu 

mehed leiavad, et lihtsam on kõigile kolmele uued teha, siis selleks on voli 

olemas.. kuid jälgida tuleb, et trüki osas oleks nõuded täidetud (tähtede 

suurus jms). 

 

Kuidas saada puuduvaid asju? 

Nike sinine pusa – võtta ühendust Jalajäljega (Nike maaletooja). jalajalg@jalajalg.ee  

Nike valged (laskmis)särgid – küsida kelleltki mudel ja uurida lennujaama suveniiri poest.. 

teadaolevalt üsna ainus koht kus neid veel on erinevates suurustes 

Beezid püksid – tuleks minna Matkasporti ja küsida proovida pükse, mille mudel on Karl. Nende 

pükste suurus + puusa ümbermõõt tuleb saata võimalikult kiirelt  

jaan@lounakeskus.com   Jaan sai eelmisel aastal soodushinnaks 95 eurot. 

Loodetavasti ka sel aastal.  

 

 

Eelrve: 

Võistlusmaks – 150€ + 25€ 

Estonian Air – 173-269€ 

Majutus koos hommiku- ja õhtusöögiga kaheses – 7 x 100€ 

Lõunad platsil – 5 x 15€ 

KOKKU ~1120-1220€ / inimene + 3 päeva lõunasöök 

 

 

Eesti Vibuliidu toetus 

 

Hetkel EVL sihtotstarbelist toetust konkreetselt selle võistluse peale pole veel leidnud. Mõned 

taotlused ootavad veel vastust. Juhul kui toetus tuleb, siis on loodetavasti võimalik saada 

võistlusmaksu kompensatsiooni. Aga see ei ole veel juhatuse poolt kinnitatud otsus..  


