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2023. a. Eesti sisemeistrivõistlused vibuspordis  
Eelringide juhend 

 

 

 

 

Eesti sisemeistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased. 

Eesti sisemeistrivõistluste finaalvõistlusele pääsemise aluseks on 2-etapilise 

korrespondentsvõistluse - Eesti sisemeistrivõistluste eelringide - tulemused. Finaalvõistlusele 

pääsu eelduseks on mõlemast etapist osavõtt.  

Veteranid (sünd. 1973 ja varem) pääsevad veteranide klassis võistlema ilma eelringideta. 
 

Eesti sisemeistrivõistluste finaalvõistlusele,  

mis toimuvad 04.-05. märtsil 2023 Sakus, pääsevad eelringide tulemuste summas: 

- täiskasvanute klassides -   10 paremat  

- sportvibu noorteklassides - 8 paremat 

- plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu noorteklassid - 6 paremat 

*Korraldajatel jääb õigus saali mahutavuse korral suurema konkurentsiga klassides 

edasipääsejate arvu suurendada. 
 

Lisaks pääsevad täiskasvanute klassis võistlema noorteklasside 2023 sisemeistrivõistluste 

põhjal: 

- U-18, U-21 -  3 paremat 

- U-13, U-15 -   esikoht 

 

KOHT, AEG, KAVA: 
 

Võistlused toimuvad Eesti Vibuliidu liikmete treening- või võistluspaikades. 

I etapp  10. jaanuar – 30.jaanuar 2023 

II etapp 07. veebruar – 27.veebruar 2023 

Tulemused saata klubide poolt e-posti teel vibuliit@vibuliit.ee iga etapi viimase päeva südaööks 

kasutades „

Tulemuste%20tabel%

20klubidele_SMV_2023.xlsx“ vormi. Koondtulemused avalikustatakse hiljemalt 48 tunni jooksul 

peale eelringi lõppu Eesti Vibuliidu kodulehel www.vibuliit.ee. Juhul, kui protokolli on eksituse 

tõttu sattunud viga, siis teatada sellest kirjalikult aadressil vibuliit@vibuliit.ee hiljemalt 24 tunni 

jooksul pärast protokolli avalikustamist. 
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VÕISTLUSKLASSID- ja HARJUTUSED: 

Noorlaskurid võivad võistelda oma sünniaja järgi määratud või vanemas vanuseklassis (juhul, 

kui nad  on lasknud ka eelringi vanemas vanuseklassis) ja seda ainult ühes võistlusklassis. 

Võistluse jooksul võistlusklassi vahetada pole lubatud. 

Sportvibu 

Täiskasvanud   18m (2*30 noolt) Ø40 cm vertikaalne kolmikleht 

U21 (s.2003-2005 a.) 18m (2*30noolt) Ø40cm vertikaalne kolmikleht 

U18  (s. 2006-2008 a.) 18m (2*30 noolt) Ø80 cm märkleht (10-5 ringid) 

U15  (s. 2009-2010 a.) 15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht 

U13 (s. 2011 ja nooremad) 15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht 

 

Plokkvibu 

Täiskasvanud   18m (2*30 noolt) Ø40 cm vertikaalne kolmikleht 

U21  (s.2003-2005 a.) 18m (2*30noolt) Ø40cm vertikaalne kolmikleht 

U18  (s.2006-2008 a) 18m (2*30noolt) Ø40cm vertikaalne kolmikleht 

U15  (s. 2009-2010 a.) 15m (2*30 noolt) Ø80 cm märkleht (10-5 ringid) 

U13 (s. 2011 ja nooremad) 15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht 

NB! Täiskasvanute ja U21 vanuseklassis loetakse kümneks vaid sisekümme ehk X! 

 
 
Vaistuvibu 

Täiskasvanud   18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht 

U21  (s.2003-2005 a.) 18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht 

U18  (s. 2006-2008 a.) 18m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht 

U15  (s. 2009-2010 a.) 15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht 

U13 (s. 2011 ja nooremad) 15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht 

 
 
Pikkvibu 

Täiskasvanud   18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht 

U21  (s. 2003-2005 a.) 18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht 

U18  (s. 2006-2008 a.) 18m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht 

U15  (s. 2009-2010 a.) 15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht 

U13 (s. 2011 ja nooremad) 15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht 

    


