
Viimati uuendatud: 29.07.2012 

Rahvusvaheline vibuturniir 

43. Järvakandi Open / 4. Toomas Kivilo mälestusvõistlus 

MILLAL? 10. – 12. august 2012 (täpsem ajagraafik allpool) 

KUS?  Järvakandi, Raplamaa 

PÕHJUSED OSALEMISEKS:  

* Suurepärase atmosfääriga ja hästi organiseeritud võistlus 

  * Põnev “Kollase Laskmine“ esimese võistluspäeva lõpus 

  * Traditsiooniline õhtune program mängude ja grillimisega 

* Ühe võistlusmaksu eest saab palju – võistlusmaks sisaldab kahe lõunat, õhtust programmi ja             

T-särki. Samuti on kohalik majutus- ja toitlustusteenus taskukohaste hindadega. 

  * Autasustamisel toimub kõikide osalejate vahel auhindade loosimine 

VÕISTLUSFORMAAT: 

              Sportvibu: FITA-1, 70m olümpiaring, võistkonna- ja segavõistkonna võistlus, Kollase Laskmine 

              Plokkvibu: 2 x 50 m harjutus, 50m olümpiaring, võistkonna- ja segavõistkonna võistlus, Kollase Laskmine 

 

           
 

 

OSALEJAD:  

Kõik sportvibu ja plokkvibu laskurid                   

/ nii klubilaskurid kui rahvuskoondislased / 

on teretulnud! 

Me ootame laskureid järgnevatest riikidest:                               

Rootsi, Soome, Venemaa, Ukraina,                                                                   

Läti, Leedu, Eesti, Saksamaa –                            

ja loomulikult SIND ☺   

 

LISAINFO:  siretluik@hotmail.com 
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Võistlusklassid ja võistkonnad: 
Võistlus toimub 4 arvestuses: 

• Sportvibu mehed 

• Sportvibu naised 

• Plokkvibu mehed 

• Plokkvibu naised 

 

Võistkonnad:  

• Sportvibu meeskond 

• Sportvibu naiskond 

• Sportvibu segavõistkond 

• Plokkvibu võistkond 

• Plokkvibu segavõistkond

Võistkonna moodustamiseks tuleb: * kuuluda samasse klubisse, * elada samas linnas või * kuuluda 

samasse spordiorganisatsiooni (alaliit ei loe).  

Veteranidele ja noortele eraldi vanuseklasse ei ole, kuid nad on siiski teretulnud.  

 

Registreerimine 
Registreerimine tuleb teha e-posti teel: siretluik@hotmail.com .  

See peab sisaldama:  

• laskuri nimi,  

• võistlusklass, 

• riik,  

• klubi nimi 

• laskuri sünnikuupäev. 

Peale registreeringu kinnituse saabumist tuleb tasuda võistlusmaks.  

 

Võistlusmaks 
Võistlusmaksu suurus sõltub makes sooritamise päevast. Kui pangaülekanne teha enne 1. augustit, siis on 

osalustasu ainult 30 eurot. Kõik maksed peale seda (kuid mitte hiljem kui 6. august) on 40 eurot.  

18-aastastele ja noorematele ja 50+ veteranidele on võistlusmaksu soodustus 5 eurot.  

Lisaks võistlusele sisaldab võistlusmaks:  

• T-särk 

• 2 x lõuna (supp) 

• Laupäeva õhtune grillimine  
Ülekanne tuleb teha:  

Järvakandi Vibuklubi Ilves arvele (1120074368).        Selgitus: Osalustasu + laskuri nimi. 

 

 

Majutus 
Majutuseks on mitmeid võimalusi.  

• Järvakandi Gümnaasiumi ühiselamu. Platsile kõige lähemal ja ka kõige odavam (7€/öö). Toad on 

lihtsad, aga puhtad. Duššid, televiisor ja kööginurk asuvad koridoris. 2-5-kohalised toad. 

Broneeringu tegemiseks võta ühendust korraldajatega.  

• Teised majutuse võimalused Järvakandis. On mõned üksikud variandid lisaks ühiselamule. 

Tavaliselt privaatse vannitoaga ja kööginurgaga. Hind on umbes 30 €/öö, kuid see sõltub 

konkreetsest variandist. Broneeringu jaoks võtta ühendust korraldajatega, kuid tubade arv on väga 

piiratud ja huvi korral tuleb kiirelt ühendust võtta.  

• Võerahansu Puhkemajad. Kui autoga tulla, siis Järvakandist mitte liiga kaugel. Samuti on seal 

võimalik tellida hommikusööki. www.hot.ee/vorahansu  
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Autasustamine ja auhindade loos: 
Igal võistlusharjutusel (FITA, olümpiaring jne) on eraldi autasud. Teiste autasude seas saavad kõik võitjad 

spetsiaalselt valmistatud Järvakandi Openi medaled. Kuigi kõiki sponsoreid ei ole hetkel võimalik veel 

välja hõigata, on auhindade loosis kindlasti Fivicsi tooted. 
 

Võistluste ajakava*: 
 

Reede, 10.08. 

12.00 - 20.00 Võistlusväljak harjutamiseks avatud, registreerimine   

15.00 - 18.00 Varustuse kontroll   

 

Laupäev, 11.08. 

8.30 - 17.00 Harjutusväljak avatud   

9.00 - 9.30 Varustuse kontroll, registreerimine   

9.00 - 9.30 Soojenduslaskmine AB/CD 

9.45 - 13.30 
Kvalifikatsioon:  
sportvibu pikad distantsid 
plokkvibu esimene 50 meetri harjutus 

AB/CD 

13.30 - 14.30 Lõuna   

14.30 - 18.00 

Kvalifikatsioon:  
sportvibu lühikesed distantsid 
plokkvibu teine 50 meetri harjutus 
+ Kollase Laskmine 30m / 50m 

AB/CD 

20.30 - 23.30 
Õhtune programm 
Buss Jõe külalistemaja juurest 19:45, tagasi kell 23:30 

  

 

Pühapäev, 12.08. 

8.00 - 16.00 Harjutusväljak avatud  

9.00 – 11.30 

Segavõistkondade olümpiaring 
Iga klass saab ühe prooviseeria (4 noolt) enne esimese matši alustamist. 

1/8 matš  
1/4 matš     
Poolfinaal 
Kulla / pronksi finaal     

AB 

11.30 - 13.00 

Võistkondade olümpiaring 
Iga klass saab ühe prooviseeria (6 noolt) enne esimese matši alustamist. 

1/4 matš     
Poolfinaal 
Kulla / pronksi finaal     

AB 

13.00-13.30 Lõuna  

13.30 - 17.00  

Individuaalne olümpiaring 
Iga klass saab ühe prooviseeria (3 noolt) enne esimese matši alustamist. 

1/24 matš                          1/4 matš   
1/16 matš                          1/2 matš   
1/8 matš                            Kulla / pronksi finaal   

AB 

17.15 Autasustamine  
 

* Korraldajad jätavad õiguse vastavalt registreerunute arvule ajakava muuta. Kõiki registreerunud laskureid teavitatakse aegsasti. 


