
 

53. Järvakandi Open 2022 

 

 

Aeg ja koht 

Võistlus toimub 05.-07. augustil 2022 Järvakandi vibustaadionil. Võistluse läbiviimisel 
lähtutakse Vabariigi Valitsuse ning Eesti Vibuliidu poolt kehtestatud võistluse läbiviimise 
nõuetest. 

Ajakava: 

Reede, 05.08. 

15:00-19:00 võistlusplats on treeninguks avatud 

16:00-19:00 varustuse kontroll 

 

Laupäev, 06.08. 

9:30-10:00 varustuse kontroll 

10:00 Toomas Kivilo mälestuspingi pidulik avamine 

10:00-17:00 avamine, 2 prooviseeriat, eelring (144 noolt), Kollase Laskmine 

 

Pühapäev, 07.08. 

10:00-11:30 segavõistkondade võistlus 

13:00-16:00 individuaalvõistlus Round Robin 

16:30 autasustamine 

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

võistlejaid. 

Info 

Jälgi meid FB-s: https://www.facebook.com/J%C3%A4rvkandi-Open-322570281783250 

 

Harjutus 

Võistlus on avatud sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu klassi laskuritele. 
Võistlusklass Sportvibu Plokkvibu Vaistuvibu Pikkvibu 
50+ 2x60m harjutus 

(144n, d=122) + 
RR + mixed team 
OR 

2x50m harjutus 
(144n, d=80) + 
RR + mixed team 
OR 

2x30m harjutus 
(144n, d=122) + 
RR + mixed team 
OR 

2x30m harjutus 
(144n, d=122) + 
RR + mixed team 
OR 

Täiskasvanud 2x70m harjutus 
(144n, d=122) + 
RR + mixed team 
OR  

2x50m harjutus 
(144n, d=80) + 
RR + mixed team 
OR 

2x50m harjutus 
(144n, d=122) + 
RR + mixed team 
OR 

2x50m harjutus 
(144n, d=122) + 
RR + mixed team 
OR 



U-21 2x70m harjutus 
(144n, d=122cm) 
+ RR + mixed 
team OR 

2x50m harjutus 
(144n, d=80cm)  
+ RR + mixed 
team OR 

2x30m harjutus 
(144n, d=80cm)    
+ RR + mixed 
team OR 

2x30m harjutus 
(144n, d=80cm)   
+ RR+ mixed 
team OR 

U-18 2x60m harjutus 
(144n, d=122cm) 
+ RR + mixed 
team OR 

2x50m harjutus 
(144n, d=80cm)  
+ RR + mixed 
team OR 

2x30m harjutus 
(144n, d=122cm)  
+ RR + mixed 
team OR 

2x30m harjutus 
(144n, d=122cm) 
+ RR + mixed 
team OR 

U-15 30m harjutus 
(72n, d=122cm) 
+ RR + mixed 
team OR 

30m harjutus 
(72n, d=122cm) 
+ RR + mixed 
team OR 

15m harjutus 
(72n, d=80cm) + 
RR + mixed team 
OR 

15m harjutus 
(72n, d=80cm) + 
RR + mixed team 
OR 

U-13 15m harjutus 
(72n, d=122cm) 
+ RR + mixed 
team OR 

15m harjutus 
(72n, d=122cm) 
+ RR + mixed 
team OR 

15m harjutus 
(72n, d=122cm) + 
RR + mixed team 
OR 

15m harjutus 
(72n, d=122cm) 
+ RR + mixed 
team OR 

 

 Eelringid lastakse 6 noolega. 

 Round Robin duellid lastakse 3 noolega. 

 Segavõistkonna duellid lastakse 2 noolega. 
 Laskmine toimub ühelt tulejoonelt. 

Round Robin 

 U-13 kuni U-21 ja 50+ vanuserühmadel toimub individuaalne RR, kui vastavas klassis 
osaleb vähemalt 4 sportlast. 

Segavõistkonna võistlus 

 Sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu, pikkvibu segavõistkond (1 naine + 1 mees). 

 Segavõistkonna võistlus toimub kui vastavas klassis on vähemalt 4 võistkonda. 

 Segavõistkonna võivad moodustada laskurid samast riigist, segavõistkondade arv ei ole 
piiratud. 

NB! Segavõistkonnad tuleb registreerida enne eelringide algust. 

Autasustamine 

Segavõistkondade võistluse ja individuaalvõistluse Round Robin parimaid autasustatakse 
erikujundusega medalite ja diplomitega. 

 



Osavõtumaks 

 U-18 ja vanematele laskuritele on osavõtumaks 35 eurot. 

 U-15 ja U-13 laskuritele on osavõtumaks 15 eurot. 

Registreerimine* 

 Osavõtumaksu tasumine pangaülekandega, hiljemalt 02.08.2022. 

 Registreerimisvormi täitmine: https://forms.gle/hoqdaJiviH4C8uoa7 

 
*Registreerimise kuupäevaks loetakse ülekande tegemise kuupäeva. Juhul, kui oled tasunud 
osalustasu ja täitnud registreerimisvormi, võtavad korraldajad Sinuga ise ühendust.  
 
Võistluse peakohtunik on Andres Ansip. 

Makse info: 

Konto omanik: MTÜ Järvakandi Vibuklubi Ilves 
IBAN/ kontonumber: EE432200221048733435 
Pank: Swedbank 
Swift/BIC: HABAEE2X 
Selgitus: OPEN 2022 osavõtumaks + sportlas(t)e nimi/nimed  

Majutus 

Korraldajad pakuvad majutamiseks järgmisi võimalusi: 

 majutus Järvakandi noortekeskuses, (1,1 km võistlusväljakust; kuni 30 kohta, 15.-eur/öö); 

 majutus Lokuta puhkekeskuses (9km, hind ja kohtade arv kokkuleppel korraldajaga); 

 majutus Eidaperes (12km, hind ja kohtade arv kokkuleppel korraldajaga); 

 karavaniga võistlusplatsi lähedal (tasuta, kokkuleppel korraldajaga); 

 telkimine võistlusplatsi lähedal (tasuta, kokkuleppel korraldajaga). 
 
Korraldaja info: Anneli Viher, anneliviher@gmail.com, (5666 5920). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

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

 


