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2012. aasta maailmakarikaetappide koondisesse kandideerimise normid 
Täiskasvanute koondis, plokkvibu, Eesti Vibuliit 

 

1. Antud normid on miinimumtingimus MK-etappide (World Archery Cup) koondisesse kandideerimiseks: 

• I etapp. Shanghai, Hiina, 10.-15. aprill 2012  

• II etapp. Antalya, Türgi, 1.-6. mai 2012 

• III etapp. Ogden,  Ameerika Ühendriigid, 17.-23. juuli 2012  

2. Võistluse jaoks on 2 normi. Norm loetakse täidetuks kui on täidetud vähemalt üks neist. 

• Esimene norm on maksimaalne 50 m tulemus (36 noole tulemus) 

• Teine norm on kolme parema 50 m tulemuse keskmine. 

3. Loevad tulemused, mis on lastud välistingimustel alates 1. jaanuar 2011 kuni konkreetse võistluse 

lõpliku registreerimise tähtajani*. 

* Esialgse registreerimise tähtajal tehakse nimeline üles andmine. Näiteks: juhul kui sel hetkel on normi täitnutest soovi 

osaleda vaid 2 laskuril ja kahe registreerimise vahelisel perioodil täidab keegi veel normi ja soovib osaleda, siis ta 

registreeritakse. Kui aga esialgse registreerimise tähtajal on maksimaalne arv sportlasi olemas, siis seda nimekirja ei 

muudeta olenemata paremusjärjestusest lõpliku registreerimise tähtaja hetkel. 

4. Koondis moodustatakse jooksva paremusjärjestuse alusel (3 parema 50 m tulemuse keskmise alusel).   

5. Normide arvutamisel on aluseks võetud 2011. aasta vastavaid tiitlivõistlusi. 

• Esimene norm (1 x 50 m) on arvutuslikult võetud 50% osalejate arvust ja selle laskuri 

tulemus.  

• Teine norm (3 x 50 m keskmine) on arvutuslikult võetud 75% osalejate arvust ja selle laskuri 

tulemus. 

6. Normi mittetäitnud laskuritel on võimalik koondisesse kandideerida vaid juhatuse eriloa alusel (selleks 

tuleb teha kirjalik avaldus). 

7. MK-etappidel võib koondise moodustada igast võistlusklassist maksimaalselt neli (4) laskurit. 
 

MK-etappide normid: 

 50 m 
3 x 50 m 

keskmine 

Mehed 346 342 

Naised 336 331 

 

Normide täitmine seisuga 09.02.2012: 

MEHED 50 m 3 x 50 m 

keskmine 
 NAISED 50 m 3 x 50 m 

keskmine 
 

NORM 346 342  NORM 336 331  

Evert Ressar 353 353 +11 Mariel Jäätma 337 335 +4 

Priit Tormis 343 343 +1 Saskia Kaldamäe 331 329 -2 

Harri Köhler 344 342 0 Maarika Jäätma 328 325 -6 

Margus Mardu 343 341 -1 Evelyn Rang 316 311 -20 

Kristo Kent 338 337 -5     

Jaan Kookla 338 335 -7     

 

Vastavalt 2012. aasta välishooaja tulemustele võib seis jooksvalt muutuda. 

 

 


