
 
 

Ilves ABC 2018 
 

Aeg ja koht 

Võistlus toimub 22. septembril 2018 Järvakandi vibustaadionil. Tehniline kontroll ja 
treeninglaskmine algab kell 11:30, võistlus algab kell 11:45. 
 

Harjutus 

Võistlus on avatud kõikidele sportvibu ja plokkvibu laskuritele. Harjutused on järgmised:  
Võistlusklass Sportvibu Plokkvibu 

  Tidetid 15 meetri harjutus (72n, d=122) - 

Noored 30 meetri harjutus (72n, d=122) - 

Kadetid 60 meetri harjutus (72n, d=122)  - 

Juuniorid 70 meetri harjutus (72n, d=122)  - 

Täiskasvanud 70 meetri harjutus (72n, d=122)  50 meetri harjutus (72n, d=80)  

Veteranid* 60 meetri harjutus (72n, d=122) 50 meetri harjutus (72n, d=80) 

Veteranid 70+ - 50 meetri harjutus (72n, d=80) 

A-klass 

70 meetri harjutus (72 noolt, 

d=122), hooaja parim 600+ silma 

50 meetri harjutus (72 noolt, 

d=80), hooaja parim 665+ silma 

B-klass 

70 meetri harjutus (72 noolt, 

d=122), hooaja parim 550-599 silma 

50 meetri harjutus (72 noolt, 

d=80), hooaja parim 0-664 silma 

C-klass 

70 meetri harjutus (72 noolt, 

d=122), hooaja parim 0-549 silma - 

Sportvibu 30m grupp** 30 meetri harjutus (72n, d=80) -  
* Veteranide klassi kuuluvad sel võistlusel üle 45-aastased mehed ja üle 40-aastased naised. 
Veteranid võivad soovi korral võistelda A, B või C klassis (vastavalt hooaja parimale tulemusele).  
** Sportvibu 30m gruppi kuulumine on piiranguteta. 

 

Võistlus lastakse 6 noolega. Kui mõnes võistlusklassis on alla 4 laskuri, siis võistlevad selle 
klassi naised ja mehed ühes arvestuses. Laskmine toimub ühelt tulejoonelt. Samaaegselt toimuvad 
Kalevi meistrivõistlused, mille medalitele ja auhindadele võistlevad ainult ESS Kalev liikmed. 
 

Autasustamine 

Autastustakase iga võistlusklassi esikolmikut meene ja diplomiga. 

Osalustasu 

Tidetid, noored, kadetid, juuniorid, veteranid ja 30m grupp 12 eurot, täiskasvanud 17 eurot. 
Osalustasu sisaldab suppi. Kaasaelajatele/treeneritele on supp 2 eurot. 
 

Registreerimine 

Registreerimine e-posti teel kuni 18. septembri kella 21.00ni. annelipreimann@hotmail.com  
Registreerimisel märkida nimi, klubi ja võistlusklass. Peakohtunik on Priit Viher. 

Lisainformatsioon (majutus vms) telefonil 58 131 659. 
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