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              Rapla maakonna meistrivõistlused / 

          Oliver Puri mälestusvõistlus 
 

Aeg ja koht 
Võistlus toimub 28. – 29. aprillil 2011 Järvakandi vibustaadionil. Mõlema võistluspäeva programm on 
sama, kuid auhinnad mõlema päeva eest eraldi. Laskuritel on lubatud soovi korral võtta osa ka ainult 
ühest võistluspäevast. 
Treeninglaskmine ja tehniline kontroll kell 10.00 – 10.45, võistlus algab kell 11.00.  
 

Harjutus 
Võistlus on avatud kõikidele sportvibu ja plokkvibu laskuritele. 
Harjutused on järgmised: 
Võistlusklass Sportvibu harjutus Plokkvibu harjutus 
Tidetid 2 x 15 meetrit (d=122) 2 x 20  meetrit (d=80) 
Noored 2 x 30 meetrit (d=122) 2 x 30 meetrit (d=80) 
Kadetid ja veteranid 60 m harjutus + OR  

50 m harjutus + OR Juuniorid ja täiskasvanud 70 m harjutus + OR 
 

Veteranide klassi kuuluvad üle 45-aastased mehed ja üle 40-aastased naised. Veteranid võivad soovi 
korral võistelda täiskasvanute arvestuses 70 meetri distantsil. 
 

Võistkonnavõistlus toimub 3 x 70 m harjutuse arvestuses. Võistkonna võivad moodustada samasse 
klubisse kuuluvad ja sama harjutust laskvad laskurid (lubatud nt 1 juunior + 2 täiskasvanut).  
 

Kadetid ja vanemad lasevad kõik distantsid kuue noolega. Noored ja tidetid lasevad 3 noolega.  
 

Võistlusmaks  
Kadetid ja vanemad  8 eurot (1 võistluspäev), 12 eurot (2 võistluspäeva) 
Noored ja tidetid 4 eurot (1 võistluspäev), 6 eurot (2 võistluspäeva) 
Võistlusmaks sisaldab ka suppi. Kaasaelajatele/treeneritele maksab supp 2 eurot. 
 

Autasustamine 
Rapla maakonna MV medalitele on võimalik võistelda Rapla maakonnas elavatel, töötavatel või 
maakonna spordiklubisse kuuluvatel laskuritel. 
Teisi* poodiumile tõusnud sportlasi autasustatakse esimesel võistluspäeval meenete ja diplomitega. 
Teisel võistluspäeval on auhindadeks O. Puri mälestusvõistluse medalid. Teisel võistluspäeval 
silmapaistvaima tulemuse püstitanud noorlaskurit autasustatakse Oliver Puri mälestuskarikaga. 
Võistkondi autasustatakse diplomitega. 
* Kõikides võistlusklassides, kus võistleb vähemalt 4 sportlast, autasustatakse esikolmikut 
medali/meenega ja diplomiga. Kolme ja vähema sportlasega võistlusklassis saab esikoht medali ja 
diplomi, teised diplomi.  
 

Registreerimine 
Registreerimine e-posti teel kuni 25. aprilli kella 21.00ni. siretluik@hotmail.com  
 

Võistluste peakohtunik on Siret Luik.  
Lisainformatsioon telefonil 52 41 786.  


