
Juhend kinnitatud EVL juhatuse poolt: 29.12.2012 

2012 a. Eesti sisekarikavõistluste finaalvõistlus 

vibulaskmises 
 

Juhend 

 

Eesti sisekarikavõistluste finaalvõistlusele pääsemise aluseks on 3-etapilise 

korrespondentsvõistluse - Eesti sisekarikavõistluste eelringide - 

tulemused. Finaalvõistlusele pääsu eelduseks on vähemalt kahest etapist osavõtt. 

 

Eesti sisekarikavõistluste finaalvõistlusele pääsevad  

 2 parema eelringi tulemuste summas: 

sportvibu täiskasvanud     20 paremat  

sportvibu noorteklassid    10 paremat 

plokkvibu täiskasvanud     10 paremat 

plokkvibu noorteklassid    6 paremat 

vaistuvibu ja pikkvibu kõik klassid  6 paremat 

 

 

KOHT, AEG, KAVA: 

 

Võistlused 15.-16. detsembril 2012.a. toimuvad Koigi võimlas (Tallinn-Tartu mnt ääres, Mäo ristist 12 km Tartu poole)  

 

LAUPÄEV, 15. detsember  

 

I grupp – sportvibu tidetid ja noored, plokkvibu tidetid 

Treeninglaskmine ja tehniline kontroll  kell 9.00-9.30  

Võistluse algus     kell 9.40  

 

II grupp – sportvibu kadetid ja juuniorid, plokkvibu noored, kadetid ja juuniorid 

Treeninglaskmine ja tehniline kontroll  kell 13.00-13.30  

Võistluse algus     kell 13.40  

 

III grupp – kõik vaistuvibu ja pikkvibu noorteklassid 

Treeninglaskmine ja tehniline kontroll  kell 17.00-17.30  

Võistluse algus     kell 17.40  

 

PÜHAPÄEV, 16. detsember  

 

I grupp – sportvibu täiskasvanud 

Treeninglaskmine ja tehniline kontroll  kell 10.00-10.30  

Võistluse algus     kell 10.40  

 

II grupp – plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu täiskasvanud 

Treeninglaskmine ja tehniline kontroll  kell 14.00-14.30  

Võistluse algus     kell 14.40  



Juhend kinnitatud EVL juhatuse poolt: 29.12.2012 

 

OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSKLASSID: 

 
Sportvibu 

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

juuniorid (s. 1991-93 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm vertikaalne kolmikleht 

kadetid (s. 1994-96 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø80 cm märkleht (10-6 ringid) 

noored (s. 1997-98 a.) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht 

tidetid (s. 1999 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht 

 

Plokkvibu 

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

juuniorid (s. 1991-93 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm vertikaalne kolmikleht 

kadetid (s. 1994-96 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm vertikaalne kolmikleht 

noored (s. 1997-98 a.) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm märkleht (10-5 ringid) 

tidetid (s. 1999 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht 

NB! Täiskasvanute ja juuniorite klassis loetakse kümneks vaid sisekümme 

ehk X! 

Vaistuvibu 

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

juuniorid (s. 1991-93 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht 

kadetid (s. 1994-96 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht 

noored (s. 1997-98 a.) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht 

tidetid (s. 1999 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht 

 

Pikkvibu 

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

juuniorid (s. 1991-93 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht 

kadetid (s. 1994-96 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht 

noored (s. 1997-98 a.) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht 

tidetid (s. 1999 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht 

 

 

REGISTREERIMINE: 

 

Finaalvõistlusele pääsu on kirjeldatud juhendi alguses.   

Klubidele saadetakse 10.12. nimekiri lõppvõistlusele pääsenud sportlastest.  Juhul, kui keegi kvalifitseerunud 

sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palume sellest teatada võistluste korraldajatele 

hiljemalt kolmapäeval 12. detsembril kella 20.00-ks. Sellisel juhul pakutakse võistlemise võimalust nimekirjas 

järgmisele sportlasele. 

 

 

AUTASUSTAMINE: 

 

Igas võistlusklassis, kus on vähemalt 4 sportlast, autasustatakse 3 esimest karikate ja diplomitega. 3 ja vähema 

sportlasega võistlusklassis autasustatakse karika ja diplomiga parimat, teine ja kolmas koht saavad diplomi. 

 

 

OSAVÕTUMAKS: 

 

Noorteklassid: 10 €  

Täiskasvanud: 12 € 

Noored, kes võistlevad ka täiskasvanute klassis: 15 € kahe päeva eest. 

Stardimaks sisaldab suppi 

 

 

KORRALDAMINE: 

 

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Järvamaa Amburite Klubi vibuspordi aktiiviga. 

Võistluste peakohtunik: Ulvar Kuningas   

telefon +372 51 14 454, ulvar.kuningas@gmail.com 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega. Võistlejate 

tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid. 


