
„Noorte Talvekarikas 2022“ vibuspordis 
                                                                   JUHEND              

                                                                                                                                                                   

Aeg ja koht:  13. veebruar 2022 Jõgeva Spordihoone VIRTUS, Aia tn 40, Jõgeva. 

Võistlusklassid ja -harjutused:   

 Sünniaasta Sportvibu Plokkvibu Vaistuvibu Pikkvibu 

Juuniorid 
(U-21) 

2002 - 2004 a 18 m, 2*30 
noolt, d 40 cm 
vertikaalne 
kolmikleht 

18 m, 2*30 
noolt, d 40 cm 
vertikaalne 
kolmikleht 

18 m, 2*30 
noolt, d 40 cm 
täisleht 

18 m, 2*30 
noolt, d 40 cm 
täisleht 

Kadetid 
(U-18) 

2005 – 2007 a 18 m, 2*30 
noolt, d 80 cm 
märkleht,  
10-5 ringid 

18 m, 2*30 
noolt, d 40 cm 
vertikaalne 
kolmikleht 

18 m, 2*30 
noolt, d 80 cm 
täisleht 

18 m, 2*30 
noolt, d 80 cm 
täisleht 

Noored 
(U-15) 

2008 – 2009 a 15 m, 2*30 
noolt, d 80 cm 
täisleht 

15 m, 2*30 
noolt, d 80 cm 
märkleht,  
10-5 ringid 

15 m, 2*30 
noolt, d 80 cm 
täisleht 

15 m, 2*30 
noolt, d 80 cm 
täisleht 

Tidetid 
(U-13) 

2010 ja 
nooremad 

15 m, 2*30 
noolt, d 122 
cm täisleht 

15 m, 2*30 
noolt, d 122 
cm täisleht 

15 m, 2*30 
noolt, d 122 
cm täisleht 

15 m, 2*30 
noolt, d 122 
cm täisleht 

 

Võimalus kirja saada SiseMV II eelringi tulemused! Kõik vanuseklassid lasevad ka duelle. 

Registreerimine: Soovituslik on registreerumine Archscoreris: https://archscorer.faae.ee/#/event/255 .Kui 

sellega tekib raskusi, saata kiri aadressile vmvibuklubi@gmail.com . Registreerimisel palume märkida 

võistleja nimi, võistlus- ja vanuseklass ning klubi. Registreerimine lõpeb 09. veebruaril kell 21.00 või kuni 

kohti jätkub. 

Stardimaks: Võistlustasu 15 Eur tidetid ja noored.. Võistlustasu saab tasuda kohapeal sularahas, klubidel 

võimalik saada ka arve. 

Võistluse korraldamine: Võistlused korraldab Vooremaa Vibuklubi koostöös vabatahtlikega teistest 

klubidest.  

Võistluste peakohtunik: Kadi Koort, telefon 56216839 

Võistluste ajal on avatud KOHVIK. 

Võistlejad peavad kandma klubisärki või valget, ilma silmapaistvate kirjadeta särki. Jalas ühevärvilised 

spordipüksid, nõutud on kinnised vahetusjalanõud! 

Kuna eelmisel päeval toimub maastikuvibu  KK II - flint, on soovijatel võimalus ööbida Virtuse hostelis. 



Jälgime kehtivaid koroonapiiranguid ja kanname võistluste vaheajal maski! 

Kõikide klasside parimaid autasustatakse karika ja diplomiga. Kui klassis on 3 või vähem võistlejat, 

peetakse arvestust poiste ja tüdrukute kohta koos. 

 

AJAKAVA 

Grupp I – kõikide vibuklasside tidetid ja noored 

10.00  Algab võistlustele registreerimine 

10.30 – 10.55 Avamine, tehniline kontroll 

11.00  Võistluste algus, 2 prooviseeriat 

13.15  Duellid, autasustamine 

 

Grupp II – kõikide vibuklasside kadetid ja juuniorid 

14.30  Algab võistlustele registreerimine 

15.00 – 15.25 Avamine, tehniline kontroll 

15.30  Võistluste algus, 2 prooviseeriat 

17.45  Duellid, autasustamine 

 

*Korraldajatel jääb õigus teha muudatusi ajakavas, informeerides sellest klubisid. 

 

 


