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Kohal: Andres Virkus, Urmas Kukk, Anu Uusmaa, Katrin Virula 
 
 

Päevakord: 

 
1) IFAA tulevik 
2) EML / FAAE mailid delegaadile 
3) IFAA klassitabeli süsteem  
4) EML ettepanekud IFAA reeglite täiendamiseks 
5) IFAA treenerite koolitus 
6) IFAA logo 
7) IFAA tegevuste plaan 2011 
 
 

Teemade käsitlus ja otsused: 

 
1) IFAA tulevik. 
Loet / Kendrick / Koini peaksid valmistama ette ja saatma rahvusorganisatsioonidesse 
arutlemiseks-arvamiseks risttablei TAFISA / Sportaccord / IOC - ROK / IMGA plussidest-
miinustest. Pole mõeldav, et iga algorganisatsioon usinalt guugeldab ja oskab midagi arvata. 
Tulemuseks saab küll IFAA juhtkonna poolt kallutatud tabel, aga ehk aitab see laiemat pilti 
näha. FITAga koostöös peaks toimuma vibustiilide ühtlustamine (praegu BBR ja BHR kõige 
erinevamate nõudmistega kummaski liidus, võiksid olla samad), FITA’le teha ettepanek, et 
nad jääksid ainult platsilaskjatega tegelema, tuua plaltsile juurde vaistu- ja pikad vibud - 
analoogsed FITA-1 reeglid Austrias olemas. IFAA võtaks üle 3D ja fieldi formaadid. Fita 
Field ja 3D n.ö. proarchery, säilib riigi 3 parema saatmine jms. Luua sisu sloganile "family 
sport". IFAA võistlused kui peresport ja vibuturism. "IFAA on seltskond" - kohtumine 
sõpradega üle maailma. Globaalküla. 
 
 
2) Urmasele info@faae.ee alias - tehtud. 
 
 
3) Klassitabel ehk siis vastus Loeti kirjale.  
Eestis online tabel olemas, muutub andmebaasi kaudu kohe pärast tulemuste sisestamist. 
Saata link Loetile: http://www.vibuinfo.ee/tulemused/FAAE_rekord_klass_lyhike.xls  
Siin peab tegema Olev 2 parandust: 
  1. klassi aegumise jälgimine - 12 kuud. 
  2. alates veerust E on lastud rekordid, mis pole seotud veeruga D ehk klassiga.  
Need 2 osa peaksid kuidagi eristuma. Võime pidada andmebaasi ja tabeleid ka teistele 
riikidele raha eest, sel juhul peavad sisestajad olema ikkagi teistest alaliitudest, andmete 
õiguse eest vastutab rahvuslik alaliit. Suurvõistlusele rahvuslikult alaliidult kiri kaasa, 
kinnitamaks liikmelisust ja klassi. Kaardid - see on eilne päev, parem on-line süsteem. 
Kaardid on lihtsalt kaotatavad ja veel lihtsamini võltsitavad. 
 



 
 
 
4) EML ettepanekud IFAA reeglite muutmiseks. 
  1. Laskjate divisjonides liikumise aluseks sünniaasta, mitte kuu või päeva täpsusega (samas 
      vibuklassis kalendriaasta põhiselt 01.01. - 31.12., sõltumata tegelikust sünnipäevast).  
  2. Esimene märk määratud kaugustega võistlustel võiks olla proovimärk (nagu 20 Y ringis). 
 
 
5) IFAA treenerite koolitus. 
Koolituse kutse üles ja mailid klubidele laiali. Soovijad kokku hiljemalt 1.06.2011, sest 
5.06.2011 on vastuse saatmise deadline. Püüda siiski koolitus tuua Eestisse. Katrin - koht ja 
hind kokku, teeme eelarve, kas konkureerib Yanktoni hinnaga. Kes on tegelikult Yanktonis 
koolitajad, Lynn ju ainult koordineerib? Urmas suhtleb Kendrickuga ja uurib. 
 
 
6) IFAA logo. 
IFAA logo vajab uuendamist, otsida üles Taavi failid, teha rebranding. Seda me oskame ja 
teeme iga päev. Ettepanek IFAA juhtkonnale koos ülejäänud vastustega. 
 
 
7) IFAA tegevuste plaan 2011. 
Loet’i saadetud action plani sünkroniseerimine. Täpsustada, mida ta sport managemendi all 
mõtleb, koolitatakse TLÜs, TÜs, TÜ Pärnu Kolledžis - kui täpselt ainekavu teada tahab. 
Kohustusliku osana sees kõigi tasemete treenerite üldainetes. 
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