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Aeg ja koht 
Võistlus toimub 2. oktoobril 2021 Järvakandi vibustaadionil. Tehniline kontroll ja treening-

laskmine algab kell 10:15, võistlus algab kell 10:30. Võistluse läbiviimisel lähtutakse Vabariigi 

Valitsuse ning Eesti Vibuliidu poolt kehtestatud võistluste läbiviimise juhendist. 
 

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

Võistlusklass Sportvibu Plokkvibu Vaistuvibu Pikkvibu 

Tidetid 

15m harjutus  

(72 noolt, d=122) 

15m harjutus  

(72 noolt, d=122) 

15m harjutus  
(72 noolt, d=122) 

15m harjutus  
(72 noolt, d=122) 

Noored 

30m harjutus  

(72 noolt, d=122) 

30m harjutus  

(72 noolt, d=122) 

15m harjutus  
(72n, d=80cm) 

15m harjutus  
(72n, d=80cm) 

Kadetid 

2x60 meetri harjutus 
(144n, d=122) 

2x50 meetri harjutus 
(144n, d=80) 

2x30m harjutus  

(144 noolt, d=122) 

2x30m harjutus  

(144 noolt, d=122) 

Juuniorid 

2x70 meetri harjutus 
(144n, d=122) 

2x50 meetri harjutus 
(144n, d=80) 

2x30m harjutus  

(144 noolt, d=80) 

2x30m harjutus  

(144 noolt, d=80) 

Täiskasvanud 

2x70 meetri harjutus 
(144n, d=122) 

2x50 meetri harjutus 
(144n, d=80) 

2x50 meetri harjutus 
(144n, d=122) 

2x50 meetri harjutus 
(144n, d=122) 

Veteranid* 

60 meetri harjutus 
(72n, d=122) 

50 meetri harjutus 
(72n, d=80) 

30m harjutus  

(72 noolt, d=122) 
30m harjutus  

(72 noolt, d=122) 

Sportvibu 30m 

grupp** 

30 meetri harjutus  

(72 noolt, d=122) 
- - - 

  
* Veteranid (...-1971) võivad soovi korral võistelda täiskasvanute klassis. 
** Sportvibu 30m gruppi kuulumine on piiranguteta. 
 
Võistlus lastakse 6 noolega. Kui mõnes võistlusklassis on alla 4 laskuri, on korraldajatel õigus 
naiste ja meeste arvestus liita. Laskmine toimub samaaegselt ühelt tulejoonelt. 
 

Autasustamine 

Autasustatakse iga võistlusklassi esikolmikut meene ja diplomiga. 
 

Osalustasu 

Tidetid, noored, veteranid ja 30m grupp 10 eurot; kadetid, juuniorid ja täiskasvanud 15 eurot. 

Osavõtumaksu saab tasuda kohapeal sularahas. 
 

Registreerimine 

Registreerimine e-posti teel kuni 28. septembri kella 20:00ni anneliviher@gmail.com 
Registreerimisel märkida nimi, klubi ja võistlusklass. Võistluse peakohtunik on Andres Ansip. 
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