
„Noorte Talvekarikas 2023“ vibuspordis 
                                                                   JUHEND              

                                                                                                                                                                   

Aeg ja koht:  12. veebruar 2023 Põltsamaa Felixhall, Põltsamaa, Lille tn. 2 

Võistlusklassid ja -harjutused:   

 Sünniaasta Sportvibu Plokkvibu Vaistuvibu Pikkvibu 

Juuniorid 
(U-21) 

2003 - 2005 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) 

2006 – 2008 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) 

2009 – 2010 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) 

2011 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 klubipõhine registreerumine sama Exceli tabeli alusel, mida kasutatakse ka 

eelringide tulemuste edastamiseks (lisada kõik andmed, v.a. tulemused). Kui sellega tekib raskusi, saata kiri 

aadressile vmvibuklubi@gmail.com . Sel juhul  palume märkida võistleja ID , nimi, võistlus- ja vanuseklass 

ning klubi. Registreerimine lõpeb 07. veebruaril kell 21.00 või kuni kohti jätkub. 

Stardimaks: Võistlustasu  kõigil vanusegruppidel 15 Euri. Võistlustasu saab tasuda kohapeal sularahas, 

klubidel võimalik saada ka arve. 

Võistluse korraldamine: Võistlused korraldab Vooremaa Vibuklubi koostöös vabatahtlikega teistest 

klubidest.  

Võistluste peakohtunik: Ulvar Kuningas, tel. 5114454 

Kohapeal toitlustajat ei ole, administraatorilt on võimalik osta karastusjooke.  

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

spordipüksid, nõutud on kinnised vahetusjalanõud! 

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 U13 ja U15 (tidetid ja noored ) 

10.00  Registreerimine, tehniline kontroll 

10.55  Avamine 

11.00  Võistluste algus, 2 prooviseeriat 

13.15  Duellid, autasustamine 

 

Grupp II – kõikide vibuklasside U18 ja U21 (kadetid ja juuniorid) 

14.30  Registreerimine, tehniline kontroll 

15.25  Avamine 

15.30  Võistluste algus, 2 prooviseeriat 

17.45  Duellid, autasustamine 

 

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

Vajadusel saab rohkem informatsiooni Tiina Laurissonilt tel. 5037065 

 

 


