56. Eesti meistrivõistlused vibuspordis,
harjutus olümpiaring
Aeg, koht ja osalejad
Võistlus toimub 2. - 3. septembril 2017. aastal Türi jalgpallistaadionil, Staadioni tänav 13.
Võistlus on avatud kõikidele sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu laskuritele, kes on
Eesti Vibuliidu liikmesklubide liikmed.

Võistlusharjutus
Sportvibu:

naised ja mehed

Plokkvibu:

veteranid 50+
naised ja mehed
naised ja mehed

Vaistuvibu:

veteranid 50+
naised ja mehed
naised ja mehed

Pikkvibu:

veteranid 50+
naised ja mehed
naised ja mehed

veteranid 50+
naised ja mehed

Eelring:
Lõppvõistlus: olümpiaring (70m)
70 meetri harjutus
(72n, d=122cm)
Lõppvõistlus: 60 meetri harjutus (72n, d=122cm)
Eelring:
Lõppvõistlus: olümpiaring (50m)
50 meetri harjutus
(72n, d=80cm/5-X)
Lõppvõistlus: 50 meetri harjutus (72n, d=80cm/5-X)
Eelring:
Lõppvõistlus: olümpiaring (50m)
50 meetri harjutus
(72n, d=122cm)
Lõppvõistlus: 30 meetri harjutus (72n, d=122cm)
Eelring:
Lõppvõistlus: olümpiaring (50m)
50 meetri harjutus
(72n, d=122cm)
Lõppvõistlus: 30 meetri harjutus (72n, d=122cm)

Eelringid (veteranidel lõppvõistlus) lastakse kuue noolega ja laskmine toimub samaaegselt
ühelt tulejoonelt. Nii individuaalne, võistkondlik kui segavõistkondlik olümpiaring lastakse
sport-, vaistu- ja pikkvibus seeriate süsteemis (individuaalselt 6 seeriapunktini / võistkondlikult
5 seeriapunktini), plokkvibus tulemuse summeerimise teel (individuaalselt 5 seeriat /
võistkondlikult 4 seeriat).
Pikk- ja vaistuvibu klassides ning veteranide vanuseklassis toimub võistlus esimesel päeval.
Sport- ja plokkvibu klassides toimub võistlus kahel päeval.
Võistkonna saavad moodustada 3 laskurit, kes kuuluvad samasse klubisse ja samasse
võistlusklassi. Ühest klubist võib olla mitu võistkonda. Võistkonnavõistlus koosneb 24noolestest duellidest, kus vastased on kokku pandud olümpiaringi põhimõttel (3x72noolt
eelringides). Ühes seerias laseb iga laskur 2 noolt, kokku lastakse kuni neli 6-noolest seeriat
(sportvibul 5 seeriapunkti võiduni, plokkvibul 4 seeriat).
Segavõistkonna saavad moodustada 1 naislaskur ja 1 meeslaskur, kes kuuluvad samasse
klubisse ja samasse vibuklassi. Ühest klubist saab olla mitu võistkonda ja olümpiaringi saavad
edasi 16 parimat segavõistkonda. Segavõistkonnavõistluse vastased on kokku pandud
olümpiaringi põhimõttel. Ühes seerias laseb kumbki laskur 2 noolt, kokku lastakse kuni neli
4-noolest seeriat (sportvibul 5 seeriapunkti võiduni, plokkvibul 4 seeriat).
Veteranide klassi võivad kuuluda laskurid, kes on sündinud aastal 1967 ja varem. Veteranide
klassis duell-laskmist ei toimu ja võistlus peetakse esimesel päeval eelringide ajal. Veteranide
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vanuseklassis eraldi võistkondlikku arvestust ei ole, kuid plokkvibu klassi veteranid võivad
kuuluda võistkondade koosseisu.
Vaistuvibu- ja pikkvibu klassis võistkonnavõistlust ega segavõistkonnavõistlust ei peeta.

Ajakava
Laupäev, 2. september
10.00 - 10.45
10.15 - 10.50
10.55
11.00 - 13.00
13.00 - 14.00
13.50
14.00 - 16.00
16.30

Tehniline kontroll
Prooviseeriad
Avamine
30 / 50 / 60 / 70 meetri harjutus (72 noolt)
Lõunapaus
Veterani vanuseklassi medalivõitjate autasustamine
Võistkondade olümpiaringid sport- ja plokkvibus 1/4, 1/2, medalimatšid
Vaistu- ja pikkvibude olümpiaringid 1/4, 1/2, medalimatšid
Võistkondliku ning vaistu- ja pikkvibu individuaalvõistluse autasustamine

Pühapäev, 3. september
10.00 - 10.45 Prooviseeriad
11.00
Segavõistkondade olümpiaring sport- ja plokkvibu klassid, 1/8 kuni medalimatšid
13.30
Individuaalne olümpiaring sport- ja plokkvibu klassid, 1/16 kuni medalimatšid
17.00
Sport- ja plokkvibu segavõistkondliku ja individuaalvõistluse autasustamine
* Korraldajatele jääb õigus teha ajakavas vastavalt vajadusele muudatusi, millest teavitatakse
kõiki registreerunuid ja võistlustel osalejaid.

Autasustamine
Iga võistlusklassi kolme parimat autasustatakse medali ja diplomiga.

Osavõtutasu
Osavõtutasu on kõikidel võistlusklassidel 15€. Osavõtutasu maksta sularahas kohapeal,
tehnilise kontrolli ajal või ülekandega MTÜ Türi Vibukool a/a EE 8222002210501460 31.
augustiks.

Info ja registreerimine
Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Türi Vibukooliga.
Registreerimine (sh võistkonnad) hiljemalt 29. august kell 21:00.
Palume registreerimisel märkida laskuri nimi ja võistlusklass. Eelnevalt tuleb registreerida ka
võistkondade koosseisud.
Kõik määratlemata küsimused lahendab võistluse
korraldajatega, võistluste peakohtunik on Siret Luik.

kohtunikekogu

koos

võistluse

Võistlus on registreeritud rahvusvahelises World Archery võistluskalendris.
Avatud on ka kohvik.
Võistlusele registreerimiseks vajuta siia.
Korraldaja kontakt: Maarika Jäätma, tyri.vibukool@gmail.com, +37255985986
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