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Meil on au Teid kutsuda vibuvõistlusele Järvakandi Open 201Järvakandi Open 201Järvakandi Open 201Järvakandi Open 2011111,mis toimub juba 42. 
korda. Alates 2009. aastast kannab see ka Toomas Kivilo mälestusvõistluse nime. 
Toomas oli klubi asutaja, laskur, treener, kohtunik ja meie kõigi sõber. 
Meie missioon on hoida seda võistlust võimalikult kõrgel tasemel. Meie nägemuses 
toimub võistlus heal korralduslikul tasemel ja kõik erinevate tasemetega laskurid (nii 
klubi kui koondise laskurid) on teretulnud. Peale pikka võistluspäeva kutsume laskurid 
kokku ka õhtusele programmile. 
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Võistkonnavõistlus  
Toimub nii tavaline võistkonnavõistlus kui ka segavõistkondade 
võistlus. Iga võistkond koosneb kolmest laskurist, iga 
segavõistkond koosneb ühest nais- ja ühest meeslaskurist. 
Kvalifikatsiooni paremusjärjestus moodustatakse FITA-1 
tulemuste alusel. 
  
(Sega)Võistkonda võivad moodustada laskurid samast:  
           A) klubist,               B) linnast,              C) organisatsioonist.   
 

 
Toitlustamine Osalustasu 
sisaldab mõlemal võistluspäeval 
lõunat platsil (supp). 
 

 

Autasustamine 
FITA-1 ja olümpiaringi põhjal antakse 
välja eraldi auhinnad. Traditsioonilised 
rändauhinnad on FITA-1 ringi põhjal. 
 

Autasustamistseremoonia ajal toimub 
kõikide laskurite vahel auhindade 
loosimine. 
 

 

Õhtune programm 
Traditsioonina toimub laupäeva 
õhtul, grill, mängud ja 
tantsimine. 
 

Söök ja mitte-alkohoolsed 
joogid tagatakse korraldajate 
poolt (osalustasu sees). 
 

 

Majutust 
Majutuse osas on erinevaid 
võimalusi (7-50€). 
 

Lisainformatsiooni saamiseks 
võta ühendust korraldajatega ja 
broneeri oma majutus varakult, 
sest tubade arv on piiratud! 

 
 Kuupäevad:   5. –7. 08. 2011 
  

1. päev  –  saabumine, ametlik treening 
2. päev  –  FITA-1 ja Kollase Laskmine 

3. päev  –  olümpiaring ja võistkonnav. 
                 (kaasa arvatud segavõistkonnad) 
 

  Koht:  Järvakandi vibustaadion 
 
  Võistlusklassid:  naised ja mehed,  

                               Sportvibu ja plokkvibu 

Registreerimine 
Registreerida saab e-posti teel: siretluik@hotmail.com 
Registreerimine loetakse lõplikuks, kui pangaülekandega saabub 
osalustasu. 
Ülekanne tuleb teha: Järvakandi Vibuklubi Ilves arvele 
Selgitus: Osalustasu + laskuri nimi. 
 

Osalustasu 
Ülekanne enne 10. juulit – 30 eurot. 
Ülekanne enne 25. juulit – 40 eurot. 
Ülekanne perioodil 26.07 - 4.08 või kohal sularahas – 50 eurot. 
Alla 19- ja üle 60-aastased laskurid saavad soodustust 5 eurot.  
 


