52. Järvakandi Open /
13. Toomas Kivilo mälestusvõistlus 2021
Aeg ja koht
Võistlus toimub 13.-15. augustil 2021 Järvakandi vibustaadionil. Võistluse läbiviimisel lähtutakse
eriolukorra ajal võistluste läbiviimise juhendist.
Ajakava:
Reede, 13.08.
15:00-19:00 võistlusplats on treeninguks avatud
16:00-19:00 varustuse kontroll
Laupäev, 14.08.
9:30-10:00 varustuse kontroll
10:00-14:00 avamine, 2 prooviseeriat, eelring (72n), Kollase Laskmine
15:00-17:00 võistkonnavõistlus
Pühapäev, 15.08.
10:00-11:30 segavõistkondade võistlus
13:00-16:00 individuaalvõistlus
16:30 autasustamine
* Korraldajad jätavad endale õiguse teha ajakavas muudatusi, millest teavitatakse kõiki võistlejaid.

Harjutus
Võistlus on avatud kõikidele sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu laskuritele. Harjutused
on järgmised:
Võistlusklass

Sportvibu

Plokkvibu

Vaistuvibu

Pikkvibu

Mehed

70 meetri harjutus
(72n, d=122) +
OR + Mixed team
OR + võistk. OR

50 meetri harjutus
(72n, d=80) + OR
+ Mixed team OR
+ võistk.OR

50 meetri harjutus
(72n, d=122) +
OR + Mixed team
OR + võistk.OR

50 meetri harjutus
(72n, d=122) +
OR + Mixed team
OR + võistk.OR

Naised

Võistlus lastakse 6 noolega, duellid lastakse 3 noolega. Laskmine toimub ühelt tulejoonelt.
Võistkondlik võistlus:
• Sportvibu naiskond (3 naist)
• Sportvibu meeskond (3 meest)
• Sportvibu segavõistkond (1 naine + 1 mees)
• Plokkvibu, vaistuvibu, pikkvibu võistkond (3 liiget)
• Plokkvibu, vaistuvibu, pikkvibu segavõistkond (1 naine + 1 mees)
Võistkonna võivad moodustada laskurid samast riigist, võistkondade arv ei ole piiratud.
NB! Võistkonnad tuleb registreerida enne eelringi.

Autasustamine
Autasustatakse võistkonnavõistluse, segavõistkondade võistluse ja individuaalvõistluse duellide
parimaid. Võitjaid autasustatakse medalite ja diplomitega.

Osalustasu
Osalustasu on 35 eurot.

Registreerimine



osavõtumaksu tasumine pangaülekandega, hiljemalt 10.08.2021
registreerimisvormi täitmine: https://forms.gle/ok8f64vd1NWWWH4v9

*Registreerimise kuupäevaks loetakse ülekande tegemise kuupäeva. Juhul, kui oled tasunud
osalustasu ja täitnud registreerimisvormi, võtavad korraldajad Sinuga ise ühendust.
Võistluse peakohtunik on Risto Ylätalo.
Makse info:
Konto omanik: MTÜ Järvakandi Vibuklubi Ilves
IBAN/ kontonumber: EE432200221048733435
Pank: Swedbank
Swift/BIC: HABAEE2X
Selgitus: OPEN 2021 osalustasu + sportlas(t)e nimi/nimed

Majutus
Soovitame majutust otsida booking.com kaudu.
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