
 
            

52. Järvakandi Open / 
13. Toomas Kivilo mälestusvõistlus 2021 

 
Aeg ja koht 

Võistlus toimub 13.-15. augustil 2021 Järvakandi vibustaadionil. Võistluse läbiviimisel lähtutakse 

eriolukorra ajal võistluste läbiviimise juhendist. 
 

Ajakava: 

Reede, 13.08. 

15:00-19:00 võistlusplats on treeninguks avatud 

16:00-19:00 varustuse kontroll 

Laupäev, 14.08. 

9:30-10:00 varustuse kontroll 

10:00-14:00 avamine, 2 prooviseeriat, eelring (72n), Kollase Laskmine 

15:00-17:00 võistkonnavõistlus 

Pühapäev, 15.08. 

10:00-11:30 segavõistkondade võistlus 

13:00-16:00 individuaalvõistlus 

16:30 autasustamine 

* Korraldajad jätavad endale õiguse teha ajakavas muudatusi, millest teavitatakse kõiki võistlejaid. 

Harjutus 

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

Võistlusklass Sportvibu Plokkvibu Vaistuvibu Pikkvibu 

Mehed  

Naised 

70 meetri harjutus 

(72n, d=122) + 

OR + Mixed team 

OR + võistk. OR 

50 meetri harjutus 

(72n, d=80) + OR 

+ Mixed team OR 

+ võistk.OR 

50 meetri harjutus 

(72n, d=122) + 

OR + Mixed team 

OR + võistk.OR 

50 meetri harjutus 

(72n, d=122) + 

OR + Mixed team 

OR + võistk.OR 
        
Võistlus lastakse 6 noolega, duellid lastakse 3 noolega. Laskmine toimub ühelt tulejoonelt.  

 

Võistkondlik võistlus: 

• Sportvibu naiskond (3 naist) 

• Sportvibu meeskond (3 meest) 

• Sportvibu segavõistkond (1 naine + 1 mees) 

• Plokkvibu, vaistuvibu, pikkvibu võistkond (3 liiget) 

• Plokkvibu, vaistuvibu, pikkvibu segavõistkond (1 naine + 1 mees) 

 

Võistkonna võivad moodustada laskurid samast riigist, võistkondade arv ei ole piiratud. 

NB! Võistkonnad tuleb registreerida enne eelringi. 

 

 

http://www.vibuliit.ee/uus/wp-content/uploads/2021/06/COVID-19-kaitumisjuhend-spordivoistluste-korraldajatele_28062021.pdf


Autasustamine 

Autasustatakse võistkonnavõistluse, segavõistkondade võistluse ja individuaalvõistluse duellide 
parimaid. Võitjaid autasustatakse medalite ja diplomitega. 

Osalustasu 

Osalustasu on 35 eurot. 
 

Registreerimine 

 osavõtumaksu tasumine pangaülekandega, hiljemalt 10.08.2021 

 registreerimisvormi täitmine: https://forms.gle/ok8f64vd1NWWWH4v9 

 

*Registreerimise kuupäevaks loetakse ülekande tegemise kuupäeva. Juhul, kui oled tasunud 

osalustasu ja täitnud registreerimisvormi, võtavad korraldajad Sinuga ise ühendust.  

 

Võistluse peakohtunik on Risto Ylätalo.  

 

Makse info: 

Konto omanik: MTÜ Järvakandi Vibuklubi Ilves 

IBAN/ kontonumber: EE432200221048733435 

Pank: Swedbank 

Swift/BIC: HABAEE2X 

Selgitus: OPEN 2021 osalustasu + sportlas(t)e nimi/nimed  

 

Majutus 

Soovitame majutust otsida booking.com kaudu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________  
MTÜ Järvakandi Vibuklubi „Ilves“  telefon: 50 94 638 ; faks: 48 77 352 
Staadioni 6-51, 79101, Järvakandi  e-post: raulkivilo@hotmail.com 
Reg. nr. 80075437 www.vibuklubiilves.ee IBAN:  EE032200001120074368  

https://forms.gle/ok8f64vd1NWWWH4v9
https://www.booking.com/searchresults.et.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQu4ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4Ao-sjYcGwAIB0gIkOTQ0MDk2Y2EtZmQxZi00MGQwLWE2NTgtNmM3ZDM1Njc1NDkz2AIG4AIB&sid=98b62939bd2be816b064b29dd323cf97&sb=1&sb_lp=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.et.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQu4ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4Ao-sjYcGwAIB0gIkOTQ0MDk2Y2EtZmQxZi00MGQwLWE2NTgtNmM3ZDM1Njc1NDkz2AIG4AIB%3Bsid%3D98b62939bd2be816b064b29dd323cf97%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=J%C3%A4rvakandi%2C+Raplamaa%2C+Estonia&is_ski_area=&checkin_year=2021&checkin_month=8&checkin_monthday=13&checkout_year=2021&checkout_month=8&checkout_monthday=15&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&b_h4u_keep_filters=&from_sf=1&ss_raw=j%C3%A4rvakandi&ac_position=0&ac_langcode=en&ac_click_type=b&dest_id=-2621965&dest_type=city&place_id_lat=58.77693&place_id_lon=24.81168&search_pageview_id=dc4f8548a1990112&search_selected=true&search_pageview_id=dc4f8548a1990112&ac_suggestion_list_length=3&ac_suggestion_theme_list_length=0#map_opened

