
 

EESTI VIBULIIDU VÕISTLUSTEL OSALEMISE NÕUSOLEKUDOKUMENT 

„Võistlused“ = EVL  kalenderplaani võistlused 

 

Laskur nõustub selle dokumendiga automaatselt kui tasub Eesti Vibuliidu kontole aastase 
litsentsitasu või soetab ühekordse litsentsi.  

Sarnaselt teistele spordialadele, on ka vibuspordis alati risk õnnestustele. Riski vähendamiseks on vajalik 

antud dokumendiga nõustumine.  

 

Võttes osa Võistlustest olen teadlik ja nõustun järgmiste punktidega: 

1. Ma luban järgida kõiki Wolrd Archery ja Eesti Vibuliidu reegleid ja otsuseid, kaasa arvatud kõiki piiranguid, mis 

on seotud dopinguga või keelatud ainete kasutamisega (nt alkohol on võistluste ajal täielikult keelatud).  

2. Suhtun Võistluste ajal teistesse osalejatesse heatahtlikult ja Võistluse paika ning väljakuinventaari 

heaperemehelikult.  

3. Olen teadlik, et võistlusväljakul on lubatud minul ja minu treeneril viibida ainult spordiriietuses (muuhulgas on 

teksapüksid keelatud) ning sportlikes jalanõudes (kingad, sandaalid ja plätud on keelatud). Sportlase riietuseks 

peab olema ametlik spordiklubi vorm (vähemalt ühtne võistlussärk) või üleni valge särk koos sportlike pükste ja 

jalanõudega. Jaheda ja vihmase ilmaga on lubatud teised sportlikud riided ja/või kummikud. Kui tegemist on klubi, 

mitte Eesti riigi esindamisega, siis Eesti koondise pluusi kasutamine lubatud ei ole. 

4. Olen teadlik, et tulejoone ja vibumattide vahelisel alal on võistluste ajal lubatud viibida vaid minul ja Võistluse 

korraldajatel/kohtunikel või nende poolt loa saanud isikutel. Treeneril on lubatud viibida tulejoone taga olevas 

ootetsoonis, kuid treener minuga mattide juurde kaasa tulla ei tohi. Kõik pealtvaatajad ja lemmikloomad peavad 

jääma selleks ette nähtud tsooni või kui tsooni pole korraldajate poolt määratletud, siis platsilaskmise puhul peab 

distants tulejoonega jääma vähemalt 10 meetrit. Võistlusväljakul on kõikidel isikutel keelatud tubaka ja -

alkoholitoodete tarbimine. 

5. Olen teadlik ohutusnõuetest ja järgin neid Võistluste ajal. Seal hulgas (kuid mitte ainult) – vibu vinnastamine on 

lubatud ainult tulejoonel ja peale seda kui olen veendunud, et tulejoonest eespool ei ole ühtegi inimest või looma; 

jälgin nooli matist eemaldades, et keegi liiga lähedal ei seisaks.  

6. Ma mõistan, et vibuvõistlustest osavõtt võib hõlmata kehaliste vigastuste riski, seal hulgas (kuid mitte ainult) 

halvatus või isegi surm, või varalise kahju riski.  

7. Mina ise ja ka oma järeltulijate ja sugulaste nimel kinnitan, et ei kaeba kohtusse World Archery’t ja/või Eesti 

Vibuliitu, nende ametnikke, korraldajaid, toetajaid ja/või teisi esindajaid eelmainitud (punkt 6) olukordades välja 

arvatud juhtudel kui see on tingitud eelmainitud osapoolte märkimisväärsest hooletusest või pahatahtlikusest. 

8. Eesti Vibuliit ja võistluse toetajad võivad kasutada minust tehtud fotosid ja mind puudutavat infot (nimi, 

hüüdnimi, tulemused vms) Eesti Vibuliidu või võistluste reklaamimise eesmärgil. Fotosid ja infot võivad toetajad 

kasutada enda poolt välja antud auhinna kirjeldamiseks ilma täiendava nõusolekute oma too(de)te reklaamimise 

eesmärgil. Selleks ei pea minult täiendavat nõusolekut küsima, samas on mul lubatud toetajatega sel teemal ise 

ühendust võtta.       

9. Ma võtan vastu kõik Võistluse korraldajate, toetajate ja Eesti Vibuliidu poolt antavad auhinnad ja autasud oma 

osaluse eest ning luban osaleda autasustamise tseremooniatel, kus neid esitletakse. 

10. Kui Eesti Vibuliidu esindaja palub mul osaleda pressikonverentsil, siis ma osalen ilma igasuguse viivituseta.  

Käesoleva dokumendi punktide rikkumise korral on Eesti Vibuliidu juhatusel õigus teha sportlasele ametlik 

hoiatus või hooaja lõpuni litsentsi peatamise otsus vastavalt sooritatud rikkumise olemusele ja võimalikule 

korduvusele. 


