
 
          Järvakandi Känd / 
            Kalevi MV 2021 

 

 

Aeg ja koht 

Võistlus toimub 12. juunil 2021 Järvakandi vibustaadionil. Tehniline kontroll ja treeninglaskmine 

algab kell 10:00 kahe prooviseeriaga. Võistluse läbiviimisel lähtutakse eriolukorra ajal võistluste 

läbiviimise juhendist. 

Harjutus 

Võistlus on avatud kõikidele sportvibu ja plokkvibu laskuritele. Harjutused on järgmised: 

Võistlusklass Sportvibu Plokkvibu Vaistuvibu Pikkvibu 

Tidetid 
15 meetri harjutus 

(72n, d=122) 
15 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

15 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

15 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

Noored 

30 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

30 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

15 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

15 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

Kadetid 
60 meetri harjutus 

(72n, d=122) 
50 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

30 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

30 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

Juuniorid 

70 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

50 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

30 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

30 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

Täiskasvanud 

70 meetri harjutus 

(72n, d=122) + 

OR/RR 

50 meetri harjutus 

(72n, d=80) + 

OR/RR 

50 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

50 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

Veteranid 

60 meetri harjutus 

(72n, d=122) 

50 meetri harjutus 

(72n, d=80) 

  

        
Võistlus lastakse 6 noolega, duellid lastakse 3 noolega. Kui mõnes võistlusklassis on alla 4 

laskuri, siis võistlevad selle klassi naised ja mehed ühes arvestuses. Laskmine toimub ühelt 

tulejoonelt. Olenevalt võistlusele registreeritud laskurite arvust lastakse OR või RR harjutust. 

Osalejaid teavitatakse 10. juunil. 

Autasustamine 

Iga võistlusklassi 72n harjutuse esikolmikut autasustatakse Kalevi MV medali ja diplomiga. 

Sportvibu ja plokkvibu täiskasvanute klassi OR/RR võitjaid autasustatakse rändauhinnaga 

„Järvakandi Känd“.  

Osalustasu 

Tidetid, noored, kadetid, juuniorid ja veteranid 15 eurot. Täiskasvnud 25 eurot. Võimalus tasuda 
enne võistlust ülekandega (JÄRVAKANDI VIBUKLUBI ILVES, EE032200001120074368) või 
kohapeal sularahas. 

Registreerimine 

Registreerimine e-posti teel kuni 8. juuni kella 20.00ni. anneliviher@gmail.com 

Registreerimisel märkida nimi, klubi ja võistlusklass. Peakohtunik on Eerik Ennemuist. 
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