
 
 

Asukoht: Järvakandi vibustaadion               17.-19.08.2018 

Sportvibu/plokkvibu, täiskasvanud/kadetid                                    Tule osalema! 

 

Rahvusvaheline vibuturniir 

JÄRVAKANDI OPEN 2018 

Toomas Kivilo mälestusvõistlus 
Võistlus, mida sa ei unusta - ilus rahvusvahelistele standarditele vastav väljak, pikad traditsioonid, väga 

heal tasemel korraldus, sõbralik õhkkond, laupäeva õhtu, mis on sisustatud grillimise ja seltskondlike 

mängudega ning au- hindade loosimine kõikide osalejate vahel. 

Võistlus on registreeritud rahvusvahelises WA kalenderplaanis - kõik tulemused on ametlikult rekordikõlbulikud. 

 

Osalustasu sisaldab:  

♦ Võistlust viies erinevas formaadis  

♦ Igale osalejale saabumisel kingitust 

♦ Laupäeva õhtust programmi 

 

 

 

Autasustatakse:  

♦ Eelring (72 noolt 70/60/50m)  

♦ Olümpiaringi duellid  

♦ Võistkonnavõistlus  

♦ Segavõistkonnad  

♦ Gold Game ehk Kollase Laskmine  

Kontakt: +372 50 94 638 (Raul Kivilo)  

   +372 56 665 920 (Anneli Preimann) 

E-post: annelipreimann@hotmail.com  

 
 

Siit leiad registreerimisvormi 

https://goo.gl/forms/CqDD9IfmXbbsWa2q2


Individuaalvõistlus (kokku 12 arvestust):  

♦ Sportvibu mehed, 70 meetri harjutus + olümpiaring  

♦ Sportvibu naised, 70 meetri harjutus + olümpiaring  

♦ Plokkvibu mehed, 50 meetri harjutus + olümpiaring  

♦ Plokkvibu naised, 50 meetri harjutus + olümpiaring  

♦ Sportvibu kadetid noormehed, 60 meetri harjutus + olümpiaring  

♦ Sportvibu kadetid neiud, 60 meetri harjutus + olümpiaring  
 

*korraldajatel on õigus naised/mehed ühte arvestusse liita juhul kui on alla 6 osaleja võistlusklassis. 
 

Võistkondlik võistlus (kokku 7 arvestust):  

♦ Sportvibu meeskond (3 meest)  

♦ Sportvibu naiskond (3 naist)  

♦ Sportvibu segavõistkond (1 mees + 1 naine)  

♦ Plokkvibu võistkond (3 liiget)  

♦ Plokkvibu segavõistkond (1 mees + 1 naine) 

♦ Kadettide võistkond (3 liiget) 

♦ Kadettide segavõistkond (1 mees + 1 naine)  

Autasustamine:  

Autasustatakse eelringi, olümpiaringi, võistkondi, segavõistkondi ja Kollase Laskmist. Võitjaid autasustatakse 

medalite, diplomite ja meenetega, mille on välja pannud võistluse sponsorid.  

Pärast autasustamist toimub ka traditsiooniline auhinnaloos. 
 

Osalustasu:  

♦ ülekanne kuni 23.07.2018 (k.a.) 35 eurot  

♦ ülekanne kuni 6.08.2018 (k.a.) 50 eurot  

♦ alates 7.08.2018  70 eurot  

♦ laupäeva õhtune programm treeneritele ja 

kaasaelajatele kuni 6.08.2018 (k.a.) 15 eurot 

♦ alates 7.08.2018  30 eurot  

 

Registreerimine:  

♦ osavõtumaksu tasumine  

♦ registreerimisvormi täitmine: 

https://goo.gl/forms/CqDD9IfmXbbsWa2q2  

*Registreerimise kuupäevaks loetakse ülekande 

laekumise kuupäeva. Juhul, kui oled tasunud 

osalustasu ja täitnud registreerimisvormi võtavad 

korraldajad Sinuga ühendust

Makse info:  

Konto omanik: Järvakandi Vibuklubi Ilves  

IBAN/ kontonumber: EE432200221048733435  

Pank: Swedbank  

Selgitus: Osalustasu + sportlas(t)e nimi/nimed.

https://goo.gl/forms/CqDD9IfmXbbsWa2q2


Majutus: 

♦ Kooli ühiselamu 

♦ Noortekeskus 

*Majutuse broneerimiseks võta ühendust korraldajatega. Kohtade arv on piiratud! 
 

Ajakava:  

Reede, 17.08. - saabumise päev  

15:00-19:00 võistlusplats on treeninguks avatud  

16:00-19:00 varustuse kontroll  

Laupäev, 18.08. - eelring, Kollase Laskmine ja võistkonnad  

9:30-10:00 varustuse kontroll  

10:00-14:00 avamine, 3 prooviseeriat, eelring, Kollase Laskmine  

15:00-17:00 võistkondlik võistlus  

19:00-22:00 õhtune programm  

Pühapäev, 19.08. - segavõistkonnad ja individuaalsed duellid  

10:00-12:00 segavõistkonnad  

12:30-15:00 individuaalne olümpiaring  

15:15 autasustamine 

*Korraldajad jätavad endale õiguse teha ajakavas muudatusi. 

 

Laupäeva õhtune programm: 

Laupäeva õhtul toimub grillimine, mis sisaldub osavõtutasus. Korraldajate poolt pakutakse erinevaid grilltooteid, 

salateid ja mittealkohoolseid jooke. Õhtu jooksul korraldatakse mänge ja tantsuks mängib muusika. 

 

Võistluse ajalugu: 

Järvakandi Open toimub juba 49. korda. Võistlus on kandnud ka nime Järvakandi Grand Prix ja Järvakandi lahtised. 

10. aastat järjest on see nimetatud ka Toomas Kivilo mälestusvõistluseks. Viimase 10 aasta jooksul on osalenud 

laskureid Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Valgevenest, Poolast, Ukrainast, Saksamaalt, Soomest, Rootsist, 

Norrast, Hollandist, Belgiast, USAst ja Jaapanist. Lisaks Eesti toetajatele (nt Mileedi Lilleärid, A2A, Ökonaudi 

Looduskaubad, Sadolin, A.le Coq) on varasemalt auhindu välja pannud ka vibutootjad Hoyt, Easton, Fivics ja 

Win&Win. 


