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EESTI VIBULIIT  
 

EVL kalendrivõistluste planeerimine ja korraldamine 
 
 
 
Juhend 
 
EVLi vibuspordivõistluste korraldamisel lähtutakse EVLi võistlusmäärustikust. 
Arusaamatused ja vasturääkivused, mida EVLi võistlusmäärustik ei määratle, 
lahendatakse vastavalt FITA võistlusmäärustikule.   
 
Käesolev juhend täiendab EVLi võistlusmäärustikku ning fikseerib EVLi aastase 
võistluskalendri koostamise korra, annab nõuded võistlusjuhendite koostamiseks, 
võistlustele registreerimiseks ja tulemuste protokollimisteks. Juhend on EVLi siseseks 
kasutamiseks.  
 
Eesti vibuspordi võistluskalendri koostamine 

1. Võistluskalendrisse planeeritakse EVLi vibuvõistlused algavaks aastaks ja see 
sisaldab EVLi poolt määratud tiitlivõistlusi, EVLi klubide lahtiseid võistlusi, 
rahvusvahelisi tiitlivõistlusi.  

2. EVLi juhatus fikseerib tiitlivõistluste läbiviimise ajad ja läbirääkimiste teel 
määrab tiitlivõistlusi läbiviivad vibuklubid.  

3. EVLi juhatus koostab esialgse võistluskalendri projekti, võttes aluseks jooksva 
aasta kinnitatud võistluste kalenderplaani, FITA ja EMAU järgmise aasta 
võistluskalendri ning edastab selle EVLi liikmetele parandusettepanekute 
tegemiseks mitte hiljem, kui 01 november.  

4. EVLi liikmed peavad oma täiendused esitama 01 detsembriks, kooskõlastades 
ja koordineerides oma muudatusettepanekuid EVLi juhatusega. 

5. EVLi juhatus kinnitab EVLi võistluskalendri mitte hiljem, kui 10. detsember. 
EVLi juhatus on kohustatud  võistluskalendri edastama EVLi liikmetele ja 
avaldama EVLi interneti kodulehel.  

6. Võistluskalender koostatakse tabeli kujul ning peab sisaldama endas järgmisi 
tabeliosi: 

 
Jrk Võistluse 

aeg 
Võistluse 
nimi 

Võistlus-
harjutus 

Võistluse 
asukoht 

Võistluse 
korraldaja/info 

Võistlus-
tasu 

       
 
6. Kinnitatud võistluskalendrisse saab muudatusi sisse viia vaid EVLi juhatuse 

kooskõlastusega 2 (kaks) kuulise etteteatamisajaga võistluskoha ja –distantsi 
osas. Teiste andmete muudatuste tegemise soovist peab EVLi juhatust ette 
teatama 1 (üks)  kuu.  

 

Kinnitatud 
EVL Juhatuse otsusega  
“ 17 ” jaanuar 2004 
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Võistluskalendris kinnitatud võistluse läbiviimise juhendi koostamine 

1. EVLi Tiitlivõistluse juhendi koostab EVLi juhatus hiljemalt 6 (kuus) nädalat 
enne võistlust ja on vastutav selle edastamise eest EVLi liikmetele. Võistlust 
korraldav vibulubi koostab tiitlivõistluste läbiviimiseks eelarve ja esitab selle 
EVLi juhatusele kinnitamiseks 4 (neli) nädalat enne võistlust. Võistluse 
korraldamise kulud kompenseeritakse vastavalt EVLi raamatupidamise sise-
eeskirjale. 

2. Vibuklubid koostavad võistlusjuhendi klubide lahtiste võistluste kohta hiljemalt 
1 (üks) kuu enne võistlust ja on vastutavad selle edastamise eest EVLi 
liikmetele.  

3. Võistlusjuhendid saadetakse reeglina laiali EVLi liikmete elektronposti 
aadressidele. Soovituslik on edastada juhendid ka üksiklaskjatele ning 
kontrollida juhendite kättesaamist. EVLi juhatus on kohustatud EVLi 
tiitlivõistluste juhendid avaldama EVLi interneti kodulehel.   

4. Võistlusjuhend peab sisaldama endas järgmisi punkte järgnevas vormistuses: 
 

[VÕISTLUSE NIMI] 
 

juhend 

 
[märgi siia võistlusele kvalifitseerumise tingimused- kui on] 
Koht ja aeg [märgi siia võistluskoht ja võistluse toimumise kuupäev ja 

alguse kellaajad; vajadusel lisada kaart-skeem] 
Osavõtjad ja kava [märgi siia võistlusklassid koos sünniaegadega,  divisjonid ning 

täpne distantside kirjeldus koos märklehtede diameetritega] 
Registreerimine [märgi siia registreerumise kord, tähtaeg ja kontaktandmed]  

Korraldamine  [märgi siia võistluse korraldaja, peakohtunik ja sekretär, 
vajadusel korraldaja erisoovid] 

Autasustamine [märgi siia millega ja millises ulatuses autasustatakse 
auhinnakohtadele tulnud vibusportlasi] 

Osavõtumaks [märgi siia osavõtumaksu suurus võistlusklassidele ja 
maksmise kord, vajadusel arveldusarve number] 

Märkused [märgi siia lisainformatsioon, mis ei ole otseselt võistluse 
korraldamisega seotud, näiteks viiakse võistlusplatsil veel läbi 
mingi “trikilaskmine” publiku meelelahutuseks] 

 
 [Korraldaja kinnitus] 

  
 

EVLi võistlusele registreerimine  

1. Võistlusest osavõtmiseks on vaja EVLi liikmetel esitada korraldavale klubile 
osalejate nimekiri. Nimekiri tuleb esitada vastavalt võistlusjuhendis kinnitatud 
tähtajale. Nimekiri peab sisaldama järgmisi andmeid:  

 
Jrk Võistleja 

täisnimi 
Võistleja 
sünniaeg 

Võistleja 
vibuklubi 

Võistleja 
võistlusklass 

Võistleja 
võistlusdistantsid 
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2. EVLi tiitlivõistlustele registreerimise reeglite vastu eksinute osas on EVLi 

juhatusel õigus määrata rahatrahv osalusmaksu tõstmise näol kuni 2 (kaks) 
korda. Trahv läheb EVLile.  

 
EVLi võistluste protokollimine 

1. Vibuvõistluse korraldanud vibuklubi on kohustatud peale võistluse toimumist 
koostama ja esitama võistlusprotokolli digitaalse versiooni, kus on lahti 
kirjutatud ka distantside tulemused seeriate kaupa 3 (kolme) tööpäeva jooksul 
EVLi juhatusele.  

2. Vibuvõistluse korraldanud vibuklubi on kohustatud peale võistluse toimumist 
koostama ja esitama peakohtuniku allkirjastatud võistlusprotokolli 5 (viie) 
tööpäeva jooksul paberkandjal 1 (ühes) eksemplaris EVLi juhatusele arhiivi 
tarbeks.   

3. Võistlusprotokollis peavad sportlased olema järjestatud võistlusklasside kaupa 
vastavalt saavutatud kohale. Võistlusprotokoll peab sisaldama: 

 
- Võistluse nimetus ja kuupäev (päises); 
- Võistlusklass (päises); 
- Võistleja vibumati number; 
- Võistleja täisnimi; 
- Võistleja sünniaeg; 
- Võistleja vibuklubi; 
- Tulemused ja kohad distantside kaupa; 
- Lõpptulemus; 
- Võistluste peakohtuniku ja sekretäri täisnimi ning allkiri (jaluses). 

 
4. EVLi juhatus on kohustatud  EVLi tiitlivõistluste võistlusprotokolli edastama 

EVLi liikmetele ja avaldama EVLi interneti kodulehel. EVLi teiste 
kalendrivõistluste protokollid peab edastama EVLi liikmetele võistluse 
korraldanud klubi.  

 
 
 


