
Varustuse tehniline 
kontroll

Varustuse tehniline kontroll viiakse läbi 
treeninglaskmise ajal, mis toimub kas 

võistlusele eelneval päeval või 
võistluspäeva hommikul



Tehniline kontroll



Tehnilise kontrolli korraldamine



Tehnilise kontrolli korraldamine



Tehniline kontroll – sportvibu 



Sportvibu



Tehniline kontroll – plokkvibu
*   *   *

Tõmbetugevuse mõõtmine



Plokkvibu



Varustuse tehniline kontroll

• Võistlejate varustuse tehnilist kontrolli 
teostavad kohtunikud. 

• Sport- ja plokkvibu varustuse kontroll
o Kas vibu on vastavuses WA reeglitegao Kas vibu on vastavuses WA reeglitega
o Nöör
o Sihik
o Stabilisaatorid ja teised lisad
o Nooled, mõõdud, suled, märgistamine



Varustuse tehniline kontroll
• Võistlejal tuleb kogu võistluse vältel kanda võistleja 

numbrit (mati ja asetuse järgi, nt. 9B)
• Vibu (sportvibu divisjonis ei ole lubatud kasutada 

käepidet ehk raami, millest saab noolt läbi lasta).
• Nöör (sportvibuga võistlejal ei tohi nööril sihtimise 

vaateväljas olla ühtegi sihtimist hõlbustavat 
• Nöör (sportvibuga võistlejal ei tohi nööril sihtimise 

vaateväljas olla ühtegi sihtimist hõlbustavat 
lisaelementi)

• Noolealus (maksimaalne lubatud kaugus 
käepideme sügavaimast punktist)
o Vaistuvibu: 2 cm
o Sportvibu: 4 cm
o Plokkvibu: 6 cm



Vibunöör

• Tuleb kontrollida nööri, 
nina- ja huulemarkerid on 
lubatud, kuid mitte 
mõlemad korraga.

• Erilist tähelepanu tuleb 
pöörata sellele, et nööril 
ei oleks lisasihikuid.

• Nööri mähise lõpp ei tohi 
jääda võistleja silmade 
kõrgusele. 



Noolealus
Sportvibu Plokkvibu



Klikker

• Tõmbepikkust reguleeriv lisaseade (klikker), kuuldav 
ja/või nähtav (mitte-elektrooniline).



Sihik (sportvibu)

• Sihik on lubatud, aga ainult üks seade korraga.
• Sihiku pikendus, mis võimaldab nii 

horisontaalset kui ka üles-alla reguleerimist, 
on lubatud.on lubatud.

• Kasutada ei tohi: prismat, läätse jt. 
suurendavaid, loodivaid, elektrilisi või 
elektroonilisi lisaseadmeid ja sihtimiseks ei 
tohi olla rohkem punkte kui ainult üks!!!



Sihik (sportvibu)
 Sihiku tunneli pikkus (ja muud väljaulatuvad

elemendid) ei tohi sihtimise suunas ületada 2 cm .
Samuti ei tohi sihiku keskel oleva fiiber-optilise nõela
pikkus ületada 2 cm. Sihikut ümbritsevat
koda/tunnelit ja sihiku keskel olevat nõela mõõdetakse
eraldi.eraldi.

 Fiiber-optilise nõela kogupikkus võib ületada 2 cm,
kui selle teine ots jääb võistleja tõmbe lõppfaasis tema
nägemisulatusest välja ja kui nõela sirge osa enne
painet ei ületa 2 cm. Täis vinnastamisel võib
tekkida ainult üks sihtimise punkt.



Ei ole lubatud

• Elektrilised ja elektroonilised abivahendid
Näiteks: “Mantis”



Plokkvibu - erisused
• Kõik lisad, välja arvatud elektrilised 

ja elektroonilised, on lubatud. 

• Plokkvibu “raam” võib olla  sellist 
tüüpi,  millest on võimalik noolt nö 
“läbi raami”  lasta.

• Tõmbe tugevus ei tohi ületada • Tõmbe tugevus ei tohi ületada 
60 lbs (naela)

• Viburaami tugikaar ja hargnevad 
kaablid on lubatud, aga need ei 
tohi olla pidevas kontaktis võistleja 
vibukäe ja randmega

• Vibunöörile võib olla lisatud 
sihtimisava



Tugikaar ei tohi toetada kätt



Plokkvibu divisjon

• Kontrolli, et nii vibul kui ka päästikul ei oleks midagi 
elektroonilist

• Kontrolli, et sihikus oleks ainult üks sihtimispunkt, 
nagu alloleval pildilnagu alloleval pildil



Stabilisaatorid

• Stabilisaatorid ja “pöörde-
momendi kompensaatorid” 
(lasu summutajad) on lubatud.

• Stabilisaatorid ei tohi: 
 abistada vibunööri;
 puudutada muud kui ainult vibu;
 olla ohtlikud või takistada teisi

võistlejaid.



Teised lubatud abivahendid
• Käekaitse, rinnakaitse, vööl kantav noolekott või 

maapinnal seisev torbik ja noolte puhastamise 
“tupsud”.

• Löögisummutid vibuõlgadel 
• Tuule indikaatorid (mitte-elektroonilised ja mitte-• Tuule indikaatorid (mitte-elektroonilised ja mitte-

elektrilised) võivad olla kinnitatud laskejoonel 
kasutatava varustuse külge (nt. kerged lindid või 
ribad).

• Elektroonilist tuuleindikaatorit võib kasutada ainult 
ootejoone taga.

• Jalamärgid, mis ei tohi olla jalajäljest suuremad         
kui 2 cm. (Reeglites jalamärke enam ei mainita)



Kontrolli vibu ja nooli



Nõuded nooltele ja nende parameetrid



Kontrolli näpulappe (sportvibu)



Kontrolli päästikut (plokkvibu)



Tegutsege ühtse tiimina



Vaistuvibu
• Sihikud pole lubatud
• Kõik raskused ja stabilisaatorid

peavad mahtuma läbi Ø 12,2 cm
kontroll-rõnga



Varustuse kontrollis vaata ka riietust

• Kõik võistkonna liikmed peavad kandma 
sarnast riietust. (Seljal võistleja nimi)

• Sama riigi/klubi naiste ja meeste riietus võib 
olla erinev.olla erinev.

• Võistkonna esindaja peab kandma samasugust 
või sarnast riietust.

• Jalatsid – ei tohi olla lahtised

• Mitte ükski ese ei tohi olla “camo”-värvidega



Muud märkused

• Tagavara varustus
• Pikksilmad ja binoklid

– Pikksilmade kõrgus

• Laskejoonele ei tohi kaasa võtta:
- videokaameraid ja fotoaparaate;
- kotte ja seljakotte;
- mobiiltelefone jt. elektroonilisi seadmeid.



Liiga kõrge pikksilm?



Liiga kõrge pikksilm!

• Võistleja kaenlaaluseni

• Juhul kui võisteldakse 
kahes vahetuses ja kaks kahes vahetuses ja kaks 
võistlejat jagavad ühte 
ja sedasama pikksilma, 
siis võib pikksilma 
kõrgus olla kuni lühema 
võistleja kaenlaaluseni



Kas pikksilma kõrgus on õige?



Uued seadmed

• Kui tehnilise kontrolli käigus avastatakse mõni uus 
või teistsugune seade, peab kohtunik võistlejalt 
selle kohta küsima.

• Olukorras, kus sina kui kohtunik pole kindel kas 
seade on või pole lubatud, tuleb konsulteerida seade on või pole lubatud, tuleb konsulteerida 
peakohtunikuga.

• Märgi üles võistleja number, võimalusel tee 
küsitavust tekitavast seadmest pilt.

• Me peame meeles pidama, et meie kohus on 
tagada, et kõik sportlased võistleksid võrdselt.



Reklaam ja kaubamärgid

• Võistleja riietusel ja varustusel võib lisaks tootja 
kaubamärgile olla ka reklaam.

• Ükski kaubamärk ei tohi olla suurem kui 
30 cm², v.a. vibul ja stabilisaatoritel olevad 
kaubamärgid.kaubamärgid.

• Kõikidel võistleja isiklikel asjadel ja varustusel 
nagu nt. koti kattel ja mujal olevate reklaamide 
kogu pind ei tohi olla suurem kui 400 cm² iga 
eseme kohta.

• Võistleja number selle piirangu alla ei kuulu.



Kas sellega on tehniline kontroll

lõppenud?



Looda sa . . .

Visuaalne tehniline kontroll toimub võistluse
algusest kuni lõpuni – muuhulgas 

tuleb jälgida, et keegi kõrgelt ei vinnasta



Kõrge vinnastamine


