
         

Asukoht: Järvakandi vibustaadion           09.-11.08.2019 

Sportvibu/plokkvibu, täiskasvanud                                    Tule osalema! 

50.rahvusvaheline vibuvõistlus 

JÄRVAKANDI OPEN 2019 

Toomas Kivilo mälestusvõistlus 
 

Võistlus, millel lihtsalt peab osalema - ilus väljak, väga heal tasemel korraldus, mõnus atmosfäär, 
pikad traditsioonid, igale võistlejale meenetega kingikott, rahvusvahelisel tasemel laskurid, ägedad 
auhinnad, laupäevaõhtune bankett ning loosiauhinnad, mis loositakse välja kõikide osalejate vahel.  

Võistlus on registreeritud rahvusvahelises WA kalenderplaanis, st kõik tulemused on ametlikult 
rekordikõlbulikud. 

 

Osalustasu sisaldab:  

• võistlust neljas erinevas formaadis  

• igale osalejale meenetega kingikotti 

• juubelimedalit 

• laupäevaõhtust banketti 

• võimalust osaleda auhinnaloosis  

 

Kontakt:  +372 50 94 638 (Raul Kivilo)  

       +372 56 665 920 (Anneli Preimann) 

       E-post: annelipreimann@hotmail.com 

    Koduleht: www.vibuklubiilves.ee 

Siit leiad registreerimisvormi: https://goo.gl/forms/f7bpyaPzr7oaVI5o1 
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Individuaalvõistlus: 

• Sportvibu naised, 70 meetri harjutus + olümpiaring 

• Sportvibu mehed, 70 meetri harjutus + olümpiaring 

• Plokkvibu naised, 50 meetri harjutus + olümpiaring 

• Plokkvibu mehed, 50 meetri harjutus + olümpiaring 

 

Võistkondlik võistlus:  

• Sportvibu naiskond (3 naist)  

• Sportvibu meeskond (3 meest)  

• Sportvibu segavõistkond (1 naine + 1 mees)  

• Plokkvibu võistkond (3 liiget)  

• Plokkvibu segavõistkond (1 naine + 1 mees) 

Võistkonna võivad moodustada laskurid, kes: 

• kuuluvad samasse klubisse 

• elavad samas linnas või maakonnas 

 

Autasustamine:  

Autasustatakse Kollase Laskmise, võistkonnavõistluse, segavõistkondade võistluse ja 
individuaalvõistluse duellide parimaid. Võitjaid autasustatakse medalite, diplomite ja meenetega, 
mille on välja pannud võistluse toetajad. Pärast autasustamist toimub ka traditsiooniline auhinnaloos. 

 

Osalustasu:  

• ülekanne kuni 30.06.2019 (k.a.)  30 eurot  

• ülekanne kuni 31.07.2019 (k.a.)  50 eurot  

• alates 01.08.2019   70 eurot  

• laupäevaõhtune bankett treeneritele ja kaasaelajatele  10 eurot (võib tasuda ka kohapeal 
sularahas). 

 

Registreerimine:  

• osavõtumaksu tasumine pangaülekandega 

• registreerimisvormi täitmine: https://goo.gl/forms/f7bpyaPzr7oaVI5o1 

*Registreerimise kuupäevaks loetakse ülekande tegemise kuupäeva. Juhul, kui oled tasunud 
osalustasu ja täitnud registreerimisvormi, võtavad korraldajad Sinuga ise ühendust.  

 

https://goo.gl/forms/f7bpyaPzr7oaVI5o1


Makse info:  

Konto omanik: MTÜ Järvakandi Vibuklubi Ilves  

IBAN/ kontonumber: EE432200221048733435  

Pank: Swedbank  

Swift/BIC:  HABAEE2X   

Selgitus: OPEN 2019 osalustasu + sportlas(t)e nimi/nimed  

 

Majutus: 

• Noortekeskus 

• Lähikonna võõrastemajad, hostelid ja hotellid 

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

 

Ajakava:  

Reede, 09.08 

15:00-19:00 võistlusplats on treeninguks avatud  

16:00-19:00 varustuse kontroll  

 

Laupäev, 10.08 

9:30-10:00 varustuse kontroll  

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

15:00-17:00 võistkonnavõistlus  

19:00-22:00 õhtune programm  

 

Pühapäev, 11.08 

10:00-12:00 segavõistkondade võistlus  

12:30-15:00 individuaalvõistlus  

15:15 autasustamine 

*Korraldajad jätavad endale õiguse teha ajakavas muudatusi. Võistluse peakohtunik on Risto Ylätalo. 

 

Laupäevaõhtune bankett: 

Laupäeva õhtul toimub bankett, mis sisaldub osavõtutasus. Korraldajate poolt pakutakse sooja sööki, 
erinevaid salateid ja mittealkohoolseid jooke. Õhtu jooksul korraldatakse mänge ning tantsuks mängib 
muusika. Hea võimalus vahetada muljeid, kohata juba vanu võistluskaaslasi ning leida uusi sõpru. 



 

Võistluse ajalugu: 

Järvakandi Open toimub juba 50. korda. Võistlus on varem kandnud nimesid Järvakandi Grand Prix 
ning Järvakandi lahtised. 11. aastat järjest on see nimetatud ka Toomas Kivilo mälestusvõistluseks. 
Viimase 10 aasta jooksul on võistlustel 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, Sadolin, A.le Coq, TooRa, Falco) on 
varasemalt auhindu välja pannud ka suured vibuvarustuse tootjad Hoyt, Easton, Fivics ja Win&Win. 


