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51. Eesti meistrivõistlused vibuspordis 
 

Juhend 
 

 

 

KOHT, AEG, OSALEJAD: 
 

Võistlused toimuvad Järvakandi vibustaadionil, 18. – 19. augustil 2012. aastal. 

Võistlus on avatud sportvibu ja plokkvibu klassi laskuritele, kes on Eesti Vibuliidu liikmesklubide liikmed. 

 

 

VÕISTLUSHARJUTUS: 
 

Sportvibu (naised ja mehed) Eelring: FITA-1      Lõpp-võistlus: olümpiaring (70 m)  

Plokkvibu (naised ja mehed) Eelring: 50 m harjutus    Lõpp-võistlus: olümpiaring (50 m) 

Sportvibu veteranid (N ja M) Lõpp-võistlus: veteranide FITA-1  

Plokkvibu veteranid (N ja M) Lõpp-võistlus: 50 m harjutus     

Võistkonnavõistlus toimub sportvibu laskuritel 70 meetri distantsil, plokkvibu klassis 50 meetri distantsil. 

 

Plokkvibu võistlus toimub ühel päeval: 50 meetri harjutus (72 noolt) enne lõunat ja individuaalsed + 

võistkondlikud duellid peale lõunat. Plokkvibu individuaalsed duellid koosnevad viiest 3-noolelisest seeriast. 

 

Sportvibu võistlus toimub kahel päeval. Esimesel päeval lastakse FITA-1 harjutuse pikad distantsid 6 noolega 

ja lühikesed distantsid 3 noolega. Pühapäeval toimuvad võistkondlikud ja individuaalsed duellid.  

 

Veteranide klassi võivad kuuluda laskurid, kes on sündinud aastal 1962 ja varem. Veteranide klassis duell-

laskmist ei toimu ja võistlus on 1-päevane. Veteranide klassis võistkondlikku arvestust ei ole. 

 

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

 

Segavõistkonna saavad moodustada 1 naislaskuri ja 1 meeslaskur, kes kuuluvad samasse klubisse ja samasse 

vibuklassi. Ühest klubist saab olla mitu võistkonda. Segavõistkonnavõistlus koosneb 16-noolestest 

duellidest, kus vastased on kokku pandud olümpiaringi põhimõttel. Ühes seerias laseb kumbki laskur 2 noolt, 

kokku lastakse neli 4-noolest seeriat. 

 

 

REGISTREERIMINE: 
 

Registreerimine toimub e-posti teel aadressil annelipreimann@hotmail.com hiljemalt 15. augustil 2012. 

Palume registreerimisel ära märkida laskuri nimi ja võistlusklass. Eelnevalt tuleb registreerida ka 

(sega)võistkondade koosseisud. Koha peal enam võistkondi lisada ei saa. 
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AJAKAVA: 

 

Laupäev, 18. august Sportvibu Plokkvibu 

10:00 – 10:30 Treeninglaskmine ja tehniline kontroll 

10:30 – 10:40 Võistluste avamine 

10:40 – 13:30 Eelring – pikad distantsid Eelring – 50 m harjutus 

13:30 – 14:15 Lõuna 

14:15 – 17:15 Eelring – lühikesed distantsid Individuaalne olümpiaring 

17:15 – 17:45  Võistkondlik olümpiaring 

17:45 – 17:55  Autasustamine 

 

Pühapäev, 19. august Sportvibu 

10:00 – 10:30 Treeninglaskmine 

10:30 – 11:30 Võistkondlik olümpiaring 

11:30 – 12:30 Segavõistkondade olümpiaring 

12:30 – 13:00 Lõuna 

13:00 – 15:45 Individuaalne olümpiaring 

16:00 Autasustamine 

 

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

 

 

 

OSAVÕTUTASU: 
 

Osavõtutasu on sportvibu klassi laskuritel 15 eurot ja plokkvibu laskuritel 13 eurot. 

Võistlusmaks sisaldab lõunat platsil (supp).  

Osavõtutasu saab maksta kohapeal sularahas. 

 

 

AUTASUSTAMINE: 
 

Igas võistlusklassis, kus on vähemalt 4 sportlast, autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega. 3 ja 

vähema sportlasega võistlusklassis autasustatakse meistrimedali ja diplomiga parimat laskurit, teine ja 

kolmas koht saavad diplomi. Eelringi põhjal antakse medalid Eesti Vibuliidu poolt. 

 

 

KORRALDAMINE: 
 

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Järvakandi Vibuklubi Ilves aktiiviga. 

Võistluste peakohtunik on Raul Kivilo. 

Kõik määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunikekogu koos võistluse korraldajatega.  


