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2021 a. Eesti sisemeistrivõistluste finaalvõistlus vibulaskmises 
Juhend 

 

Eesti sisemeistrivõistluste finaalvõistlusele pääsemise aluseks on 2-etapilise 

korrespondentsvõistlusel osalemine vähemalt 1-le etapile esitatud - Eesti 

sisemeistrivõistluste eelringi parima tulemuse alusel., välja arvatud veteranide klassi 

laskurid, kelledele lõppvõistlusel osalemiseks eelringi läbimine pole vajalik. 

 

Eesti sisemeistrivõistluste finaalvõistlusele pääsevad: 

• 2 eelringi parima tulemuse alusel: 

täiskasvanud, kõik vibuklassid    kõik osalejad  

sportvibu noorteklassid    10 paremat –  lisaks 

      noored poisid 12; noored tüdrukud 16; tidetid tüdrukud 16 

plokkvibu ja pikkvibu noorteklassid  6 paremat 

vaistuvibu noorteklassid   8 paremat 

Lisaks pääsevad täiskasvanute klassis võistlema noorteklasside sisemeistrivõistluste (27.11) põhjal: 

• kadetid, juuniorid  3 paremat 

tidetid, noored   esikoht 

 

Ilma eelringideta pääsevad kõikides vibuklassides laskma veteranid (sündinud 1971. aastal ja varem). Registreerimise 

tähtaeg 21. november kell 23.59. 

 

KOHT, AEG, KAVA: 
 

Võistlused toimuvad 27.-28. novembril 2021. a. Saku valla Spordihoone 

 

LAUPÄEV, 27. november  
 

I grupp – kõikide vibuklasside juuniorid ja kadetid (laskmine AB/CD) + plokkvibu noored ja tidetid (laskmine AB/CD) 

Treeninglaskmine ja tehniline kontroll  kell 10:30-11:00 

Võistluse algus     kell 11:00  
 

II grupp – sportvibu, vaistuvibu, pikkvibu vibuklasside noored ja tidetid (laskmine AB/CD) 

Treeninglaskmine ja tehniline kontroll  kell 15.00-15:30  

Võistluse algus     kell 15:30 

 

PÜHAPÄEV, 28. november 
 

I grupp – sportvibu / vaistuvibu täiskasvanud ja veteranid (laskmine AB/CD) 

Treeninglaskmine ja tehniline kontroll  kell 9:30-10:00  

Võistluse algus     kell 10:00 
 

II grupp – plokkvibu / pikkvibu täiskasvanud ja veteranid (laskmine AB/CD)   

Treeninglaskmine ja tehniline kontroll  kell 15:30-16:00  

Võistluse algus     kell 16:00 

 

*Korraldajatel jääb õigus teha ajakavasse vajadusel muudatusi, teavitades sellest kõiki osalevaid klubisid. 
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OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSKLASSID: 
 

  Sünniaasta Sportvibu Plokkvibu Vaistuvibu Pikkvibu 

Veteranid ... – 1971 
18 meetri harjutus (60n), d=40cm, täisleht või 

kolmik 
18 meetri harjutus (60n), d=40cm, täisleht 

Täiskasvanud ... – 2000 

18 meetri harjutus (60n), d=40cm, kolmik  18 meetri harjutus (60n), d=40cm täisleht 

+ alates 1/4 olümpiaring + alates 1/4 olümpiaring 

Juuniorid 2001-2003 18 meetri harjutus (60n), d=40cm, kolmik 
18 meetri harjutus (60n), d=40cm, 

täisleht 

Kadetid 2004-2006 
18 meetri harjutus (60n), 

d=80cm, 5-10 leht 
18 meetri harjutus (60n), 

d=40cm, kolmik 

18 meetri harjutus (60n), d=80cm, 
täisleht 

Noored 2007-2008 
15 meetri harjutus (60n), 

d=80cm, täisleht 
15 meetri harjutus (60n), 

d=80cm, 5-10 leht 

15 meetri harjutus (60n), d=80cm, 
täisleht 

Tidetid 2009-... 15 meetri harjutus (60n), d=122cm, täisleht 

 

Kõikides täiskasvanute klassides lasevad 18 meetri harjutuse põhjal 8 paremat ka olümpiaringi duelle – ¼, 1/2 ja 

medalimatš. Kõikides teistes klassides antakse medalid välja 60-noolese harjutuse põhjal. 

Plokkvibu täiskasvanud, juuniorid ja veteranid lasevad plokkvibu 40cm lehte, mille 10 punkti ala diameeter on 20mm 

(ehk tavamõistes sisekümme). Plokkvibu kadettidel loeb tavakümme. 

 

REGISTREERIMINE: 
 

Finaalvõistlusele pääsu on kirjeldatud juhendi alguses, registreerimine toimub automaatselt eelringi protokolli põhjal.   

Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palume sellest teatada 

võistluste korraldajatele ainult kirjalikult aadressil info@kuldnool.ee esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 25. 

november 2021 kell 15.00 . Sellisel juhul pakutakse võistlemise võimalust nimekirjas järgmisele sportlasele (eeldusel, 

et järgmine sportlane on osalenud eelringil). 

Veteranidel palume registreerida hiljemalt 21. november kell 23.59 l e-posti aadressil info@kuldnool.ee. 

 

AUTASUSTAMINE: 
 

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga. Austasustamine toimub  

vahetult peale iga võistlusklassi laskmiste lõppu. 

 

VÕISTLUSTASU: 
 

Noorteklassid: 15 €  

Täiskasvanud: 20 € 

Noortele, kes võistlevad kahel päeval, on teisel päeval osalemine tasuta.. 

Eelneval kokkuleppel on klubidel võimalik tasuda ülekandega arve alusel.  
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Täiskasvanud osalejatel, kes ei ole lunastanud aastalitsentsi, palume hiljemalt 25.11 tasuda ühekordne EVL 

litsentsitasu  http://www.vibuliit.ee/uus/litsents/ 

 

KORRALDAMINE: 
 

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Kajamaa Spordiklubi MTÜ-ga. 

Võistluste peakohtunik:  Agate Zalite 

 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos võistluste korraldajatega.  

Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid.  

Riietus vastavalt EVL poolt kehtestatud võistlusreeglitele.  

 

Võistluste ajal on avatud KOHVIK. 

 

NB! – Võistlustele kehtestatud täiendavad osalemistingimused vastavad Vabariigi Valitsuse ettekirjutustele seoses 

COVID-19 ning avaldatakse koduleheküljel ja saadetakse klubidele ja hiljemalt 22. november 2021. 
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