
 
 

 
 
 

 

TARTUMAA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED VIBULASKMISES 

Kutse 
 
Tartu vald ja Tartu Vibuklubi kutsuvad Teid osalema Tartumaa lahtistele meistrivõistlustele vibulaskmises. 
 
Võistlused toimuvad 1.-2..septembril  Kõrveküla Põhikooli staadionil (aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla), 
58˚ 25´ 28“ N , 26˚ 45´ 47“ E, algusega kl 11:00  
 
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud 10:00-10:45, lisaks on võimalus lasta 3 m distantsilt, 
samaaegselt toimub tehniline kontroll. 
 
Osalema ootame: 
1. septembril sportvibu ja plokkvibu täiskasvanud naised ja mehed. 
2. septembril sportvibu ja plokkvibu tidetid, noored, kadetid ja juuniorid tüdrukud ja poisid.  
Vaistuvibu ja pikkvibu täiskasvanud laskjaid. 
 
 
Võistlusformaat: 
 
1. september - sportvibu ja plokkvibu täiskasvanud  
Individuaalne:   eelring 1 x 70 meetri distants + olümpiaring*  
Võistkonnavõistlus: eelring 3 x 70 m põhjal + võistkondlik olümpiaring 
 
* Individuaalsed duellid pannakse kokku tavalise olümpiaringi põhimõttel, kuid matši võitja selgitamise 
süsteem on tavapärasest erinev. Lastakse olümpiaringi seeriate võidupunktidega kuni 6 võidupunktini ( 
üks set)  ja seda kahe seti võiduni. Ehk üks duell koosneb 2-3 tavapärasest duellist. 
 
Kvalifikatsioon lastakse 6 noolega ja duell-laskmised 3 noolega. 
 
Ajakava (01.09.) 
10.00-10.45 - proovilaskmine ja tehniline kontroll 
11.00-12.00 - kvalifikatsiooniring 
12.00-13.00 - lõunapaus 
13.00-14.30 - võistkonnavõistlus 
14.45 -          - individuaal-duellid 
Autasustamine  



2. september 
 
Vaistuvibu ja pikkvibu  täiskasvanud 1x40m + olümpiaring (122 cm märkleht) 
 
 Sportvibu Plokkvibu 
Tidetid** 1x20m + olümpiaring (122cm märkleht) 1x20m + olümpiaring (122cm märkleht) 
Noored 1x30m + olümpiaring (122cm märkleht) 1x30m + olümpiaring (122cm märkleht) 
Kadetid neiud** 1x50m + olümpiaring (122cm märkleht) 

1x50m + olümpiaring  
(80cm märkleht  5-10ni) 

Kadetid noormehed** 1x60m + olümpiaring (122cm märkleht) 
Juuniorid 1x70m + olümpiaring (122cm märkleht) 
 
Kvalifikatsiooniringis lastakse 6 noolega seerias, duellid 3 noolega.  
 
** Kui tidettide ja kadettide arvestuses võistleb kolm või vähem võistlejat, lasevad tidetid noorte kauguselt 
ning arvestuses ja kadetid koos juunioritega.  
 
Ajakava (02.09.) 
10.00-10.45 – proovilaskmine ja tehniline kontroll 
11.00-12.00 - kvalifikatsiooniring 
12.00-13.00 - lõunapaus 
13.00-           - individuaal-duellid 
Autasustamine  
 
 
Osavõtutasu: 
Osavõtutasu on 12 eurot, õpilastele 8 eurot.  Võistlustasu sisaldab toitlustamist võistluskohas peale 
kvalifikatsiooni. Võistlusmaksu saab tasuda ülekandega MTÜ Tartu Vibuklubi arvele nr. 221020620168. 
 
 
Autasustamine: 
Kõikide võistlusklasside esikolmikut autasustatakse medalitega. 
 
 
Registreerimine: 
Võistlustele registreerumiseks palume saata e-kiri aadressile mart@vibu.ee hiljemalt 29.08.2012 kl 23:59 
 
 
Korraldamine: 
Võistluste korraldaja on Tartu vald ja Tartu Vibuklubi. Lisateave telefonil 510 6122 (Mart Muhel) või 
aadressil: mart@vibu.ee. 
 
 
Võistluste peakohtunik: 
1.septembril – Priit Vakmann 
2.septembril – Mart Muhel 


