
Tere, 

Järgnevalt kokkuvõte viimase aja uudistest ning lähenevatest tähtaegadest/sündmustest: 

Toimunud: 

• 25.11. toimus EVL juhatuse koosolek: protokoll ja failid EVL kodulehel parooliga alas 
• 7.-8.11. toimusid Eesti sisemeistrivõistlused (juhend), finaalvõistlusele pääsejad 

etappide alusel (tabel ja lõpp protokoll) 
• Tühistati 28.11. toimuma pidanud Novembri Nooled 
• 21.11.-22.11. toimus World Indoor Series Estonia (juhend), I etapp (protokoll) 
• Tühistati 5.-6.12 toimuma pidanud Eesti sisekarikavõistlused (juhend), kahe etapi 

eelringide tulemused (tabel) 
 

Tulekul: 
• 19.-20.12 World Indoor Series Estonia, II etapp (reg. kuni 13. dets)  
• 09.01 Türi Cup 
• 17.-18.01 World Indoor Series Estonia III etapp 
• 23.01 Eesti Vibuliidu 2020 parimate sportlaste austamine Eesti Spordimuuseumis 
• 29.-31.01 WA Sud de France – Nimes Archery turniir on kahe nädala võrra edasi lükatud 

(varasem kuupäev 15.-17.01) 
• 13.02 Last Shoot (Türi) 
• 13.-14.02 World Indoor Series Estonia IV etapp 
• 06.-07.03 Eesti Sisemeistrivõistlused (Viljandi) 
• 10.-13.06 toimub Emerald Isle Cup (juhend) 

2021 aasta kalenderplaan leitav Eesti Vibuliidu kodulehelt 

Üldine info: 

• Koroona äpp HOIA  
• Juhend sporditegevuse jätkamiseks siseruumides (uuenenud 5.dets)  
• 2021 normid  
• Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi podcastid  
• Eesti Olümpiakomitee käivitas spordiarbitraaži, mis hakkab lahendama 

spordivaldkonnas tegutsevate organisatsioonide ja isikutega seotud keerukamaid 
vaidlusi  

• WA infokiri (Nov 2020)  
• Koondislastega kaasa sõitvate ametnike määramise kord  
• Team manageri ankeet  
• WADA keelatud ainete nimekiri  
• Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusel (EADSE) on uus koduleht. 
• Ilmus Eesti spordi aastaraamat 2019, mida saab tellida siit  
• Psühholoogiatudengi Hillar Pliiatsi bakalaureuse töö küsimustiku ankeet  

http://www.vibuliit.ee/uus/2020/SMV_finaal_juhend_v2.pdf
http://vibuliit.ee/uus/2020/SMV_II_v2.pdf
http://www.vibuliit.ee/uus/wp-content/uploads/2020/11/SiseMV2020_ResultsBook_v2.pdf
http://www.vibuliit.ee/uus/2020/WIS_Est_juhend.pdf
http://www.vibuliit.ee/uus/wp-content/uploads/2020/11/IWS_Estonia_results_1stStage.pdf
http://www.vibuliit.ee/uus/wp-content/uploads/2020/11/SKV_finaal_juhend-2020.pdf
http://www.vibuliit.ee/uus/wp-content/uploads/2020/11/SKV_29112020-2.pdf
https://archscorer.faae.ee/#/event/79
https://archscorer.faae.ee/#/event/79
https://worldarchery.org/competition/22868/iws-nimes-archery-tournament#/
http://www.vibuliit.ee/uus/2020/Ireland_invitation.pdf
http://www.vibuliit.ee/uus/voistlused/2021-2/
https://hoia.me/
http://www.vibuliit.ee/uus/wp-content/uploads/2020/12/Juhend-sporditegevuse-jatkamiseks-alates-5.-detsembrist.pdf
http://www.vibuliit.ee/uus/2021/Normid2021_v2.pdf
http://www.spordimuuseum.ee/mis-toimub/podcast
https://www.eok.ee/organisatsioon/spordiarbitraaz
https://extranet.worldarchery.org/documents/index.php/Federation/Newsletter_Info/English/10_Nov-e.pdf
http://www.vibuliit.ee/uus/2020/Ametnikud_tiitlivoistlustel.pdf
https://forms.gle/UetmVgRYEdoJmwXm6
http://www.vibuliit.ee/uus/?p=10727
http://www.eadse.ee/
https://www.spordiinfo.ee/Eesti-Spordi-aastaraamat-2019
https://survey.alchemer.com/s3/5954319/Sportlaste-motivatsioon


Klubidele: 

• 15.12 Aruannete tähtaeg alaliitu Team Estonia sportlastelt 
• Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ja Liikumistervise innovatsiooni klaster 

SportEST koostöös on valminud 12 treeningvideot, kus saate tutvuda mitmekülgse 
harjutusvaraga. 

• Klubid, kes soovivad täiendada Alusta vibuspordiga lehekülge, 
saatke info vibuliit@vibuliit.ee 

• NB! EVL litsentsi info (vt lisaks juhatuse koosolek nr 19 punkt 3), järgmisele EVL 
tiitlivõistlusele litsentsivõlgaseid starti ei lasta 

• Vibukohtuniku käsiraamat  
• NB! Klubid, kes pole veel Hea juhtimise tavaga liitunud, ei kvalifitseeru riigipoolsele 

toetusele. 
• Info vabatahtliku spordikohtuniku hüvitisest 

Juhatuse otsused: 

• Kutsuda 2021 tiitlivõistlusele Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA esindajad; 

• Lisada alates aastast 2020 Eesti rekordite tabelile rida Double round (2x72noolt) 
tagasiulatuvalt 01.01.2019; 

• Sõlmida teenusleping Ahvipärdik OÜ ja tähtajaline tööleping Katrin Virula-ga ajutiselt 
sekretäri ametikoha täitmiseks. 

Treeneritele (täpsem info sport.ee lehelt):  

• Täiendkoolitus vibuspordi treeneritele alateemana “Plokkvibu laskmise ABC” valdkond 
(kava) / 13.12 / Tallinn / registreerimine (kuni 10.dets) 

• Täiendkoolitus: “Psühholoogilised aspektid spordivigastuste juures” / 10.12 / Zoomis / 
registreerimine 

• Täiendkoolitus “Üldkehaline ettevalmistus: kuidas kohandada harjutusvara spordialast 
lähtudes?” / 19.12 / Tartu / registreerimine 

• Üldained EKR 3 / Veebruar 2021 / Tallinn / registreerimine 
• Üldained EKR 3 / Aprill 2021 / Tartu / registreerimine 
• Üldained EKR 4 / Aprill 2021/ Tallinn / registreerimine 

 
 
 
Parimate soovidega 
Eesti Vibuliit 
+372 58 999 268 
Juhul kui te ei soovi edaspidi EVL infokirjasid saada, siis andke sellest teada vibuliit@vibuliit.ee 
 

https://www.sportest.eu/et/materjalid/treening/videod/
https://alustavibuspordiga.wordpress.com/
mailto:vibuliit@vibuliit.ee
http://www.vibuliit.ee/uus/?page_id=6223
http://www.vibuliit.ee/uus/?page_id=11646
https://www.spordiregister.ee/hea_juhtimise_tava/
http://www.vibuliit.ee/uus/2018/Vabatahtliku_spordikohtuniku_huvitis.pdf
http://www.sport.ee/
http://www.vibuliit.ee/uus/wp-content/uploads/2020/11/Koolituskava-13_12_2020kodukale.pdf
http://www.vibuliit.ee/uus/treeneritele/
https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=0B42CFCCC250CE24
http://www.sport.ee/event/697/uldkehaline_ettevalmistus_kuidas_kohandada_harjutusvara_spordialast_lahtudes
http://www.sport.ee/event/692/uldained_ekr_3__planeeritud_kuu_tapsusega
http://www.sport.ee/event/687/uldained_ekr_3_planeeritud_kuu_tapsusega
http://www.sport.ee/event/693/uldained_ekr_4__planeeritud_kuu_tapsusega
http://www.sport.ee/event/693/uldained_ekr_4__planeeritud_kuu_tapsusega
mailto:vibuliit@vibuliit.ee

