EESTI SISELASKMISE MEISTRIVÕISTLUSED
STATUUT
Alus: International Field Archery Association Book of Rules 2011 – 2012 edition
Eesti Siselaskmise Meistrivõistlused (ESMV) on Eesti Maastikuvibu Liidu (EML) egiidi all korraldatav
tiitlivõistlus, mis viiakse läbi üks kord aastas. ESMV võib olla kas lahtine (Open), või ainult EML
liikmetelesuunatud võistlus. Tiitlit “Eesti meister” saab omistada EML’i kuuluva vibuklubi liikmele.
AUTASUSTAMINE
a. Vibuklasside autasustamine ja reeglid vastavalt IFAA (International Field Archery Association)
reeglitele WIAC (World Indoor Archery Championships) kohta.
b. Võistlustel arvestatakse ka IFAA tasemeklasse, autasustamisel autasustatakse B ja C klasside laskjaid
vähemalt diplomiga, A klassi laskjad eraldi ei autasustata.
c. Eesti Meistri tiitli saab juhul, kui klassis on vähemalt 2 laskjat.
KESTVUS
a. Maastikulaskmise meistrivõistlused toimuvad ühel päeval. Lastakse 2 harjutust, milleks on IFAA 20Y
sisevõistluste ring.
b. Võistlusi korraldav klubi valitakse järgmise aasta võistluskalendri tegemisel EML juhatuse poolt vastavalt
liikmesklubidelt laekunud kirjalikele avaldustele. EML juhatus võtab võistluskalendri koostamisel ja ESMV
korraldava klubi valimisel arvesse kõiki objektiivseid asjaolusid (võistluskoht,infrastruktuur, maksustamine
jne.), mis on seotud ESMV korraldamisega.
FORMAAT
Võistlused koosnevad alljärgnevatest harjutustest:
a. IFAA 20Y sisevõistluste ring, mida lastakse läbi 2 korda.
KOHTUNIKUD
Võistluste kohtunikud, nagu näiteks võistluste kapten, raja kapten (rajameister) jt peavad olema EML
liikmesklubide liikmed. Vilekohtunik(ud) lepitakse kokku vähemalt 24 tundi enne võistluste algust.
TEHNILINE KONTROLL
Tehniline kontroll määratakse enne võistluste algust. Iga võistleja peab esitama oma varustuse määratud ajal
ja kohas tehnilisele kontrollile ülevaatuseks. Laskja enda vastutusel on hoida oma varustust reeglitele
vastavana. Selle vastu eksimine võib esile kutsuda kaasvõistleja poolse protesti esitamise, mis võib viia
võistlustelt diskvalifitseerimiseni.
MÄRKLEHED
IFAA poolt kasutamiskõlblikuks tunnistatud märklehed.
VARUSTUS
a. Laskmisvarustus peab vastama IFAA määrustikuga kehtestatud nõuetele.
b. Kõikides klassides on lubatud kasutada vibule kinnitatavaid nooletuppesid, kui nende
kinnitusmehhanism ei ole nähtav vibu aknalõikest.
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c. Binoklid on lubatud.
d. Varustuse vahetamine võistluste käigus:
1. Varustuse sellise osa vahetamine, mis tingib laskmisstiili muutuse või mille tulemuseks on laskmise
lihtsustamine ühes või teises erinevas ringis, on keelatud.
2. Laskja peab lõpetama võistluse sama varustusega, millega ta alustas, välja arvatud varustuse
kõlbmatuks muutumisest tingitud vahetuste käigus muutunud osad.
e. Vibu laskmistugevust ei tohi võistluste ringi ajal muuta
f. Sihtimisnõelte asukohta ei tohi võistluse ringi ajal muuta.
g. Noole kiirus ei tohi ületada 300 jalga/sekundis (fps).
ÜLDISED LASKMISREEGLID
a. Siselaskmisel on joontega märgitud 2 m laiune laskmisala, 5 m ooteala, ning sealt edasi ala treeneritele ja
pealtvaatajatele.
b. Võistlejad on kohustatud järgima vilekohtuniku signaale:
Laskjad ootavad oma laskmiskorda ootejoone taga, mis asub 5 m laskejoonest. Esimese vile peale minnakse
laskepositsioonile, järgmise 2 lühikese vile peale võib alustada laskmist. Kui 5 noolt on välja lasted astub
laskja laskejoonelt tagasi. 4 minuti täitumisel või kui kõik laskjad on laskejoonelt tagasi astunud annab
kohtunik 2 vilet, mille järel lähevad laskjad nooltele järele.
c. Korraldajatel on õigus lubada saali näiteks meedia ning riiklike või kohaliku omavalitsuse organite liikmeid.
OHUTUSJUHENDID
Võistlustel tuleb järgida EML poolt koostatud, vibulaskmise ohutust ja vibulaskjate käitumist reguleerivaid
juhendeid.
TULEMUSED
Kõrgemate punktide saamiseks peab nool lõikama punktialasid jagava joone ning puutuma vastu kõrgemat
punktiala.

IFAA sisevõistluste ring
1. Standardühik
Ühik koosneb 6‐st laskmiskorrast 5 noolega, mida lastakse, 20 jardiselt laskmiskauguselt. Lapsed lasevad 10
jardiselt laskmiskauguselt.
Harjutus sisaldab 2‐te standardühikut.
2. Sihtmärgid
Kasutuses on 2 erineva paigutusega märklauda – 40 cm diameetriga 5 puntialaga märkleht ja nn „härjasilm“.
a. Märklauad on 40 cm diameetriga ja tuhmsinist värvi. Spot koosneb kahest valgest ringist mille keskel on
sinine x. Punktialasid eristavad jooned on valged. (x‐märki kasutatakse üksnes viigi korral võitja
selgitamiseks).
b. “Härjasilma” (spoti) läbimõõt on 8 cm ning selle sees on 4 cm diameetriga ring.
c. Võistluste kapten võib anda laskjale loa kasutada siselaskmise 5‐spotiga sihtmärki, mis koosneb viiest 16
cm läbimõõduka sihtmärgist eresinisel märklehel. Üks sihtmärk on selline:
1) Valge sisemine punktiala läbimõõduga 8.0 cm.
2) Tuhmsinine välimine punktiala läbimõõduga 16.0 cm.
3) Punktide jagamine: valge punktiala: 5 punkti, sinine punktiala: 4 punkti
4) Märklauad on paigaldatud märklehele sarnaselt täringu 5‐sele küljele.
d. Juhul kui laskja kasutab 5‐spotiga lehte, siis lastakse nool igasse märklauda antud lehel. Nooli võib lasta
suvalises järjekorras. Juhul, kui ühes märklauas on rohkem kui üks nool, siis läheb arvesse madalam
punktiskoor.
3. Laskmiskohad
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Laskmisjoonel peab olema piisavalt ruumi kahele laskjale ühe märklaua kohta.
4. Laskmisreeglid
a. Laskja seisab üks jalg ühel ja teine jalg teisel pool laskejoont.
b. Viie (5) noole laskmiseks on kehtestatud ajalimiit neli (4) minutit.
c. Kõik muud reeglid on samad IFAA võistlusreeglitele.
d. Varustuse kasutuskõlbmatuks muutumisel annab laskja sellest märku kohtunikule peale laskmisvooru
lõppu. Laskjal on seejärel aega 15 minutit parandusaega ilma et võistlust katkestataks. Peale probleemi
lahendamist (kas varustuse parandamine või muu varustuse kasutamine, mis on läbinud tehnilise kontrolli)
on laskjal õigus ringi viimase osa laskmise järel lasta puuduvad nooled, maksimaalselt 3 laskmiskorra ulatuses
(15 noolt). Laskjale on lubatud 1 varustuse parandamine vooru kohta.
5. Punktid
a. Punkte antakse vastavalt 5, 4, 3, 2, 1 spotist alustades.
b. Tõendatavad märklauast kukkunud või läbi läinud nooled võib uuesti lasta.
c. Valesse märklehte lastud nooled loetakse möödalaskudeks.
d. Kui laskja kaotab laskmise momendil noole, on tal õigus uuesti lasta, kui nool on maksimaalselt 10 jala
kaugusel laskmisjoonest.
e. Kui laskja laseb ühes sarjas rohkem kui 5 noolt lähevad arvesse viis tulemust madalaimast alates.
f. Kui laskja laseb ühes sarjas vähem kui 5 noolt, võib ta lasta puudu olevad nooled, kui viga avastatakse enne
võistluse ametlikku lõppu, vastasel korral loetakse puudu olevad nooled möödalaskudeks.
g.Esimese standardühiku järel vahetab laskjate paar kohad. Laskjad, kes lasid esimesena lasevad nüüd
teisena ja laskjad, kes lasid vasakpoolsesse märklehte, lasevad nüüd paremasse ja vastupidi. Laskja on
vastutav oma märklehe tõstmise eest muutunud positsioonile. Lehti ei tohi tõsta peale teise standardühiku
algust.
h. Juhul kui märklehed on paigutatud alla ja üles, siis laseb laskmispaari esimene laskja alati alumist
märklehte.

Eesti Maastikuvibu Liit MTÜ › Mäepealse 2 › 12618 Tallinn
E‐post info@faae.ee › www.faae.ee
Reg. kood 80188101 › Arvelduskonto 10220032649018 SEB Eesti Ühispank

