WORLD INDOOR SERIES (WIS)
World Indoor Series on WA üleskutse sportlastele osalema
seeriavõistlusel, mille eesmärgiks on kaasata võimalikult paljusid sportlasi
üle maailma, nii neid, kes piirangute puudumise tõttu saavad võistlustel
osaleda kui ka neid, kes kehtivate piirangute tõttu füüsilistel üritustel
osaleda ei saa.
WIS Estonia koosneb 4 osavõistlusest:
1. etapp: 21.-22. november 2020 – registreerimise lõpp WAREOS 15. nov
2020 – Tallinn, Sõle
2. etapp: 19.-20. detsember 2020 – registreerimise lõpp WAREOS 13. dets 2020 – Türi Vibukool
3. etapp: 16. jaanuar 2021 – Järvakandi Ilves
4- etapp: 13.-14. veebruar 2021 - Sagittarius
Eesti koondarvestus:
Sari koosneb 4 osaetapist, milles Eesti sportlastele peetakse eraldi arvestust sarja koondvõitjate
selgitamisel vastavas osalejaklassis. Osaleda Eesti sarjas saab ainult EVL kalendrisse kuuluva võistlusel
osaleja. Osalemine klubis/kodus ei anna pääsu Eesti üldsarja arvestusse, kuid tagab õiguse pääseda WIS
sarja WA arvestusse.
Koondarvestuseks liidetakse neljast toimunud etapist kolme parima etapi tulemused.
Võistkondlik arvestus:
Eesti Vibuliit tasub WA osalustasu võistkonna registreerimise kohta sport- ja plokkvibu koondisele.
Esindusvõistkonda arvestatakse 2019 aasta 1. oktoobrist alates siselaskmise edetabeli alusel 3 parimat
sportvibulaskjat ja plokkvibulaskjat. Võistkond saab olla ainult 3 – liikmeline segavõistkond (2M+1N või
2N+1M). Kui EVL siselaskmise tulemuste edetabeli (alates 01.10.2019) esikolmikusse kuuluv sportlane
loobub oma kohast, siis pakutakse kohta järgmistele.

Võistlusjuhend 3. osavõistlus
Toimumise koht: Järvakandi vibumaja II korrus
Ajakava:
16. jaanuar - laupäev
1.
2.
3.
4.

vahetus kell 10.00 - vaistuvibu;
vahetus kell 13.00 - sportvibu;
vahetus kell 16.00 - plokkvibu + segaklassid
vahetus kell 19.00 – segaklassid (toimub vaid vajadusel!)

Vibuklassid: sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu (lihtvibu)
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Vanuseklassid: naised, mehed
Võistkondlik võistlus: Eesti Vibuliit tasub WA võistkondlikud osalustasud kuni 4 võistkonna
registreerimise eest 2 sport- ja 2 plokkvibu koondisele. Esindusvõistkonda arvestatakse 2019 aasta 1.
oktoobrist alates siselaskmise edetabeli alusel 3 parimat sportvibulaskjat ja plokkvibulaskjat. Võistkonna
saavad moodustada ainult 3 erisoolist sportlast (2M+1N või 2N+1M). Kui esikolmikusse kuuluv sportlane
loobub oma kohast, siis pakutakse kohta järgmistele vastavalt 2+1 reeglile.
3. osavõistluse võistluse korraldajaks on Eesti Vibuliit koostöös Järvakandi Ilvesega.
Registreerimine:
Võistlustele pääsemise eelduseks on, et osaleja on:
1. ise ennast registreerinud läbi https://extranet.worldarchery.org/wareos/ - süsteemi World
Indoor Series III etapile hiljemalt 10.Jaanuar 2021;
2. registreerinud end e-maili teel: anneliviher@gmail.com vastavalt valitud ajale hiljemalt 12.
jaanuariks 2021 – kohalikel võistlustel saavad osaleda ka need, kes pole ennast WAREOSe
süsteemis registreerinud, kuid sellisel juhul kaotavad nad võimaluse lasta kaasa ka WA WIS
üldarvestuses.
3. tasunud 12. Jaanuariks Eesti Vibuliidu ühekordse litsentsi aastalitsentsi puudumisel Eesti Vibuliit
pangakontole EE742200221002100321
4. Lugenud läbi Eesti Vibuliit litsentsi nõusolekudokumendi.
Stardimaks: Võistlustasu 10 €, mis tasutakse hiljemalt 12. jaanuariks ülekandega Järvakandi Vibuklubi
MTÜ kontole EE032200001120074368 selgitusega WIS Estonia + osaleja nimi või koha peal sularahas.
Klubidel on võimalik saada ka arve.
Autasustamine: igal osavõistlusel osalejatele väljastatakse lõpptulemusega osalussertifikaat – sarja
lõplik autasustamine toimub peale viimast etappi.
Korraldajal klubil on õigus anda ka etapiauhindu iga võistlusklassi 3 parimale osalejale, kui sama
võistlusklass võistleb samaaegselt.
Võistluste peakohtunik: Priit Viher

Võistlejad peavad kandma klubisärki või valget, ilma silmapaistvate kirjadeta särki. Jalas ühevärvilised
spordipüksid, nõutud on kinnised vahetusjalanõud!
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Üldreeglid:

2021 AASTA MAAILMA
SISELASKMISE SEERIAVÕISTLUSE REEGLID
1. Sissejuhatus
Maailma siselaskmise seeriavõistlus naaseb 2021 aasta hooajal, kuid toimub ülemaailmse pandeemia
tõttu kombinatsioonina veebipõhistest ja väiksematest kohalikest võistlustest. Seeriavõistluse
eesmärgiks on kaasata võimalikult paljusid sportlasi üle maailma, nii neid, kes piirangute
puudumise tõttu saavad võistlustel osaleda kui ka neid, kes kehtivate piirangute tõttu füüsilistel
üritustel osaleda ei saa.
Aastal 2021 ei koostata WA siselaskmise seeriavõistlusel eliitsportlaste edetabelit. Võistkondlik
võistlus viiakse läbi muudetud kujul ja sellele keskendutaksegi sellel võistlusel.
2. Formaat
- 18 meetrit
- Eelringis lastakse 60 noolt
- Vabalt valitud 40 sentimeetrine märkleht¹ - kus sportvibu laskjatele on 10 punkti ala 4 cm-se
läbimõõduga ring ja plokkvibu laskjatele 2 cm-se läbimõõduga ring.
o Üksik märkleht
o Kolmikleht (vertikaalne)
o Kolmikleht (kolmnurkse paigutusega)
3. Ajakava
• 1. etapp: 21.-22. november 2020 – registreerimise lõpp WAREOS 15. nov 2020
• 2. etapp: 19.-20. detsember 2020 – registreerimise lõpp WAREOS 13. dets 2020
• 3. etapp: 16.-17. jaanuar 2021
• 4- etapp: 13.-14. veebruar 2021
• Viimane etapp (ainult võistkondlik): 27.-28. veebruar 2021
4. Võistlusel osalemine
Võistlusel võib osaleda iga võistleja, kes on rahvusliku alaliidu liige, mis on omakorda rahvusvahelise
vibuliidu liige. Pärast tulemuste avaldamist on igal liikmesriigil kaheksa päeva tulemuste
vaidlustamiseks või võistleja liikmelisuse puudumisest teavitamiseks.
Sportlane võib osaleda kolmel viisil:
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•
•
•

Laseb vibu kodus (või spordiklubis või väljakul, kus ei toimu registreeritud võistlust).
Ametlikul Eesti Vibuliidu kalenderplaani võistlusele, mis on registreeritud WA kalendrisse
füüsiliselt kohale tulles.
Rahvusvahelise Vibuliidu (WA) kalenderplaani raames korraldatud võistlusel.

Iga uus ring lastakse uude märklehte, kusjuures ühte märklehte laseb ainult üks sportlane.
4.1 Osalemine kodus/koduklubis
Iga individuaalvõistleja võib ennast registreerida igakuistele veebipõhistele võistlustele läbi
OpenWAREOS’i ja lasta 60ne noole tulemuse oma kodus või vibuklubis. Tulemus edastatakse läbi
rakenduse Ianseo Scorekeeper ja paberil. Paberil märkimiskaart saadetakse e-kirjaga igale võistlejale
ja sellel peavad olema lisaks sportlase allkirjale kahe tunnistaja allkirjad.
•

Võistlussessioonid toimuvad ajatsoonis Euroopa ja Aafrika (UTC+1)

Tulemused peavad olema lastud, registreeritud ja esitatud valitud ajatsooni vastaval
nädalavahetusel. Võistlus algab laupäeval kell 08:00 ja lõppeb pühapäeval kell 20:00.
Võistlejad peavad esitama kõikide laskeseeriate märkimiskaartide ja kasutatud märklehtede pildid.
Märklehtede piltidel peab näha olema märklehe tootja ja märge WA (Rahvusvahelise Vibuliidu)
litsentseeringu kohta.
4.2 Registreeritud võistlusel osalemine²
Iga võistleja, kes osaleb WA kalenderplaanis registreeritud võistlusel, peab ennast veebipõhisele
võistlusele samuti registreerima läbi OpenWAREOS’i ja esitama tulemused rakenduses Ianseo
Scorekeeper, kuid neil pole kohustust saata pilte oma märkimiskaardist ega märklehest.

5. Võistkonnavõistlusel osalevad võistlejad peavad oma tulemused laskma registreeritud võistlusel.
Rahvuslikud alaliidud ja klubid võiksid võimaluse korral oma võistlused planeerida kaugvõistluste
nädalavahetustele ja need WA kalendris registreerida, et sportlased saaksid võistelda ametlikes
oludes.

6. Avatud edetabel (individuaalne)
Edetabel koostatakse alljärgnevates võistlusklassides. Erinevates vanusegruppides eraldi arvestust ei
peeta.
-

Lihtvibu naised
Lihtvibu mehed
Plokkvibu naised
Plokkvibu mehed
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-

Sportvibu naised
Sportvibu mehed

Sportlaste paremusjärjestus selgitatakse nende kolme parima tulemuse kogusummas.
7. Maailma siselaskmise seeriavõistlusel võib ühel nädalavahetusel registreerida maksimaalselt
ühe tulemuse. (Sportlased võivad registreeruda ainult üks kord nädalavahetusel läbi
OpenWAREOS süsteemi). Sportlased ei või võistelda ametlikul (live) võistlusel ja samal ajal
registreeruda läbi WAREOS süsteemi. Kui selline olukord tekib, siis arvestatakse ametliku (live)
võistluse tulemusi.
8. Originaal võistlusjuhend inglise keeles on leitav:
https://worldarchery.org/events/indoor/calendar
9. Võistlusmääruste raamistik
2021 aasta Maailma siselaskmise seeriavõistlused ja käesolevad võistlusmäärused järgivad kõiki WA
Konstitutsioonis kinnitatud sätteid ja reegleid, kui see pole detailselt lahti seletatud. Reeglite
tõlkimisel tekkivate arusaamatuste korral tuleb juhinduda inglise keelsest versioonist.
WA-l ja korraldajatel on õigus neid reegleid igal ajal muuta.
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