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SISSEJUHATUS
Olen otsinud endale huviala pikalt. Proovisin nii balletti, suusahüppeid kui ka võrkpalli.
Kuid ükski neist ei tundunud mulle sobivat. Soovisin proovida ratsutamist või
vibulaskmist. Pärast esimest kohtumist oma treener Anuga, oli selline mõnus
äratundmisrõõm, et vibusport on midagi sellist, millega tasub lähemalt tuttavaks saada.
Olgu märgitud, et ratsutamist ei ole ma veel senini proovinud.
Minu esimene mõte loovtööks oli korraldada kunstinäitus. Naudin väga maalimist ning
valmistasin veel enne kooli algust mitmeid maale. Kuid sügisel, viimasel vibuvõistlusel,
vaatasin neid igavaid märke ning mõtlesin, et miks need ei või olla palju
fantaasiarikkamad. Haarasin mõttelõngast kinni ning nii sündiski idee teha loovtöö raames
komplekt erinevates suurustes loomaringi märklehti.
Loomaringe peetakse vibulaskmises üheks toredamaks formaadiks. Loovtöö eesmärgid on
joonistada komplekt mütoloogiliste loomadega märklehti, arendada oma kunstioskusi ja
näidata läbi oma loovtöö, millised näevad välja loomalehed, mida metsas lasen.
Loovtöö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas räägin, mis on
loomaring, millised on reeglid ja kuidas toimub skoorimine. Teises peatükis on minu
valituks osutunud mütoloogiliste loomade kirjeldus ja ajalugu. 3. peatükis on valmistamise
protsess, kus on kirjutatud, kuidas mu lehed valmisid ja mida selleks kasutasin.
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1. TEOREETILINE MATERJAL

1.1. Loomaring
Maailmas on kasutusel valdavalt kontinendi põhised loomalehed. Ja nende punktialade
mõõdud põhinevad International Field Archery Association (edaspidi IFAA) reeglitele.
(Uusmaa. 2020)
NFAA (National Field Archery Association) kolmandat ja viimast välivooru nimetatakse
looma vooruks/ringiks. Enamiku vibulaskjate jaoks peetakse kolmest välivormingu tüübist
looma vooru kõige toredamaks vooruks. Nagu kahes teises voorus- maastiku- ja jahiring
lasevad vibulaskjad terve võistluse jooksul kokku 28 sihtmärki. (White 2019)
Loomaring on väga erinev maastiku- ja jahiringist sellega, et tavalised ümmargused
sihtmärgid on asendatud looma piltidega. Loomalehed võivad olla nii joonistatud, kui ka
fotod päris loomadest. Selles voorus on oluliselt vähendatud noolte arvu. Skoorimine on
üsna erinev teistest kahest formaatist. Selle asemel, et lasta 4 noolt sihtmärgi kohta,
lasevad vibulaskjad maksimaalselt 3 noolt sihtmärgi kohta. Kõik sihtmärgid on
loomapildid, mille punktialad on ülekaetud. Kõikidel märklehtedel asuvad punktirõngad
looma kujutise naha, karvkatte või sulgede piiris. Kõikidel loomadel on märgitud kaks
punktirõngast- välimine keha ja sisemine süda. Juhul, kui nool puudutab nahka, karvkatet
või sulgi, kuid mitte punktirõngast loetakse nool möödalastuks. Kõrgeima punktisumma
saamiseks peavad nooled puudutama ainult kindlaid hindejooni. (Ibid)
Nooled peavad olema eraldi nummerdatud. Selle põhjuseks on asjaolu, et looma
voorus laseb iga vibulaskja kuni 3 noolt oma klassile märgitud kaugusest (millele viitab
märk iga sihtmärgi juures) (Lisa 1). Kui vibulaskja laseb esimese noole mööda, on tal
siiski võimalus skoorida teise või kolmanda noolega (Lisa 2). (Ibid)
Esialgu võib skoorimine tunduda keeruline. Selle põhjuseks on see, et lastud nooltel on
erinevad punktiväärtused. Olenevalt sellest kuhu sihtmärki tabada. Kui ükski kolmest
nooles ei tabanud sihtmärki, on nool möödalastud. (Ibid)
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1.2. International Field Archery Association
IFAA on liige TAFISA's (The Association for International Sports for All), see on üle 500
liikmega ühendus. IFAA korraldab kahte sorti Bowhunteri võistluseid. Märgitud
kaugustega, mille käigus lastakse paberil asuvaid sihtmärke, või märgistamata kaugustega
võistluseid, sel juhul lastakse kas paberist või 3D sihtmärki. (Who are we 2021)
IFAA liikmeriigid korraldavad paarisaastatel vibulaskmise maailmameistrivõistlusi. Lisaks
kiidab IFAA heaks iga-aastased meistrivõistlused oma kuue piirkonnaga. Ürituste reeglid
on hästi määratletud, kuid võimalikult lihtsad. (Ibid)
IFAA kiidab heaks mitmeid piirkondlikke ja maailma vibulaske turniire, mida
korraldatakse vastavalt IFAA reeglitele. Kõikidel turniiridel on oma kindlad reeglid ja
juhised. (Ibid)
IFAA heakskiidetud üritustel peab olema märkimiskaardile lisatud IFAA logo ja FOA
(The Fiber Optic Association) logo. Võistluse nimi ja vibulaskja info võivad samuti olla
eelprinditud, kui aga ei ole, tuleb need kirjutada käsitsi märkimiskaardile. (Lisa 3) (Ibid)
Erinevad märkimiskaardid on toodud ainult näidetena. Individuaalsed päevakaardid tuleb
pärast iga päev tulistamist skoorimärkija kätte anda. Vibulaskja peab kogu võistluse
jooksul hoidma kokkuvõtvat skoori, juhul kui tekib arusaamatus punktisummaga.
Võistlustel toimub alati topelt märkimine. (Ibid)
Võistlustel on lubatud mitmeid vibuklasse ja erinevaid stiile. Reeglites on loetletud ja
üksikasjalikult kirjeldatud, millist lisavarustust kasutada võib. Igal vibuklassil on erinev
lisavarustus. (Ibid)

1.3. Eesti Maastikuvibu Liit
Eesti Maastikuvibu Liit (edaspidi EML) on avalikes huvides tegutsev heategevuslik
vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud vibulaskmise harrastamisele ja selleks
tingimuste loomisele. (Eesti... 2021)
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EML'i eesmärgiks on korraldada kasumit mittetaotleval viisil oma liikmete sportlikku
tegevust, organiseerida võistlusi ja teisi üritusi, osavõtte võistlustest; arendada koostööd
vibu

maastikulaskmisega

tegelevate

klubide,

seltside

ja

liitudega,

teiste

organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsuste, äriühingute ja füüsiliste
isikutega nii kodu- kui välismaal vibu maastikulaskmise edendamiseks. (Eesti.... 2021)
EML võib tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi viia tasulisi
spordiüritusi, võtta vastu varalisi annetusi, teha tehinguid liidu kasutuses ja omanduses
oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga. Sõlmida sponsor- ning
reklaamilepinguid. Liit võib tegutseda kõigis valdkondades, mille suhtes ei ole Eesti
Vabariigis kehtestatud piiranguid ja mis ei ole vastuolus antud põhikirjaga. Liit juhindub
oma

tegevuses

Eesti

Vabariigi

põhiseadusest,

mittetulundusühingute

seadusest,

spordiseadusest, õigusaktidest, põhikirjast ja juhtorganite otsustest. (Ibid)
EML'i kõrgeim organ on üldkoosolek, mis on pädev lahendama kõiki Liidu tegevusega
seonduvaid küsimusi. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt üks kord aastas.
Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära
näidates vähemalt kaks Liidu liiget. (Ibid)
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2. VALITUKS OSUTUNUD LOOMADE KIRJELDUS
Minu valituks osutunud loomadeks said ükssarvik, kerberos, kitsune ja jakaloop. (Lisad 4,
5, 6 ja 7)
Ükssarvikut kujutatakse kui ühe sarvega suurt valget hobust. Nad ei ole ühegi kultuuri
tegelikus mütoloogias, isegi kui nendest kirjutati väga palju erinevates kultuurides.
Ükssarvikut

kujutati

riikide

kultuuride

mütoloogias

erinevalt.

Ükssarvikud

on

vaieldamatult müütilised olendid ja isegi kui nad ei astu ametlikesse müütidesse ja
muistenditesse, on nad kindlasti sajandeid meie lugudest ja juttudest läbi käinud, jättes
selja taha maagia ja salapära. Nad on tõenäoliselt ainsad müütilised olendid, kes ei põhine
inimeste hirmudel. Ükssarvikud pole koletised. Alati, kui neist räägitakse iidsetes
tekstides, siis neid austatakse. Nad on tugevad üksildased loomad, kes püüavad teha head
enda ümber. Kunagi ei kujuta ükssarvik ohtu inimestele ega teistele olenditele, kes ei ole
ohtlikud neile endile. (Unicorn... 2020)
Kerberos on Kreeka mütoloogiline olend. Kerberose kõige tugevam võime on tema
välimus: tal on kolm pead ja saba, mis on elav madu. Tema välimus võib hirmutada
paljusid surelikke ja pooljumalaid. Ta on väga suur ja metsik, teravate hammastega, mis
mõeldud liha rebimiseks. Mõned müüdid räägivad, et Kerberosel on mürgine hammustus.
Maha tilkuv mürk tärkas taimena, mida tuntakse käokingana (wolfsbane) Tema
vanemateks on Echidna (koletis, kes oli pooleldi naine, pooleldi madu) ja Typhon (saja
maopeaga koletis). Kerberos kuulub Hades'ele ja ta valvab allmaailma väravaid, takistades
surnud varjude põgenemist. (Kerberos)
Kitsune on pärit Jaapani folkloorist ja ta on Jaapani rebane. Kitsunel võib olla kuni üheksa
saba, sõltuvalt selle vanusest, tarkusest ja võimsusest. Öeldakse, et üks sabadest on tema
tähtsaim saba ja kogu jõu allikas. Teadmata, milline saba on tähtsaim, on ainus viis kitsune
tapmiseks maha lõigata kõik tema sabad. Üks, viis, seitse ja üheksa saba on rahvajuttudes
kõige levinumad numbrid. Kui kitsune saab üheksanda saba, muutub tema karv valgeks
või kuldseks. Kitsune on kujumuutja ja ta saab 100-aastaseks saades võime omandada
inimese kuju. (Kitsune 2012)
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Jakaloop on sarviline küülik, segu hirvest ja küülikust. Ta pärineb Põhja-Ameerika
folkloorist. Tal on hirve sarved, küüliku keha ja mõnedes müütides ka faasani saba ja jalad.
Võimalik, et Jakaloobi lood olid inspireeritud Shope'i papilloomiviirusega nakatunud
küülikutest, mis põhjustas küüliku peas sarvesarnaste kasvajate kasvu. Nad suudavad
joosta kuni 145 kilomeetrit tunnis. Legend räägib, et emaseid Jakaloope saab lüpsta, kui
nad kõhuli magavad ja nende piima saab kasutada mitmesugustel meditsiinilistel
eesmärkidel. Samuti on räägitud, et Jakaloop suudab veenvalt jäljendada, mis tahes heli,
sealhulgas ka inimese häält. Ta kasutab seda enda kaitsemiseks, et inimesed teda ei leiaks,
hüüdes selliseid fraase nagu "Seal ta läheb! Seda teed kaudu!". (Jackalope)
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3. VALMISTAMISE PROTSESS
Joonistamine algas mul inspiratsiooni leidmisest. Seda leidsin ma Pinterest’ist
(sotsiaalmeedia veebisait, kus kasutajad saavad üles laadida, salvestada, sorteerida ja
hallata pilte ning muud meediasisu). Enne joonistama asumist võtsin ma need pildid ette,
et tekiks kujutlus. Kõikide loomade joonistamisel läbisin samu etappe. Kõigepealt tegin
alusjoonise (Lisad 8, 9, 10 ja 11), siis tõmbasin tugevamalt üle piirjooned (Lisad 12, 13, 14
ja 15) ja piirjoontest tõmbasin veel omakorda markeriga üle tugevamad jooned. Värvisin
oma joonistused värvipliiatsitega (Lisad 16, 17, 18 ja 19) ja siis tegin pildid, et viimistleda
neid. Viimistlesin PicsArt’sis (platvorm, mis lubab kasutajatel teha ja monteerida pilte
ningvideosi). Kustutasin ära pildistamise käigus tekkinud halli tausta ja lisasin eelnevalt
joonistatud lihtsustatud kujul maastikud (Lisad 20, 21, 22 ja 23). Saatsin valmis
joonistused oma treenerile, kes kiitis need heaks. Joonistused olid valmis ja puudu olid
veel punktialad. Otsustasin, et märgin piltidele ainult südame piirkonna, sest keha
piirjooned on selgesti arusaadavad. Töö valmis kokku viis päeva. Joonistamisele kulus iga
päev umbes tund. Viimistlemisega viiendal päeval läks kaks tundi (Lisad 24, 25, 26 ja 27).
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KOKKUVÕTE
Ongi töö valmis. Kuigi ma ei saavutanud kõiki seatud eesmärke, jäin lõpptulemusega
rahule. Ma joonistasin komplekti erinevates suurustes märklehti. Kuni viimase hetkeni oli
suure küsimärgi all, kas märklehed saab ka füüsiliselt töö juurde lisada. Kuid tänu
piirangute olulisele leevendamisele saab märklehed siiski ka õige suurusega välja
prinditud. Lootsin ka kunsti oskust arendada, kuid arvan, et see midagi mulle juurde ei
andnud.
Töö ise valmis rahulikus tempos ilma eriliste viperusteta ning suuri apsakaid sisse ei
tulnud. Enim meeldis mulle loovtöö koostamise juures teoreetilise materjali otsimine ja
kirjutamine. Samuti loomade väljavalimine. Valik ei olnud raske ja lasi unistada, et
milliste fantaasialoomadega ma kohtuda sooviks.
Kui aga täna antakse uus võimalus, valiksin teise teema. Millegi loomise asemel langeks
valik uurimistöö kasuks. Materjali otsimises ja uudishimu rahuldamises on mingi
seletamatu põnevus.
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LISAD

Lisa 1. Distantsid

Grupid

Laskekaugused

Grupp

Seeniorid, Täiskasvanud: jalutaja esimesest kaugusest 40-60 yardi, 5 yardiste

1

vahemaadega kuni 3 lasku.
Juuniorid: Ainult täiskasvanute ja seeniorite esimene kaugus, mis on 4050yardi kuni 3 noolt.
Lapsed: jalutaja 30-25-20yardi kuni 3 noolt.

Grupp

Seeniorid, Täiskasvanud ja Juuniorid: jalutaja 3 yardiste vahedega ja esimene

2

punkt kaugusega 45-30 yardi
Lapsed: 20 yardi kauguselt kuni 3 noolt

Grupp

Seeniorid, Täiskasvanud ja Juuniorid: 4 punktiga sektor kaugusega 35-20

3

yardi
Lapsed: jalutaja kaugustega 20-15-10 yardi

Grupp

Seeniorid, Täiskasvanud ja Juuniorid: 4 punktiga sektor kaugusega 20-10

4

yardi
Lapsed: kuni 3 noolt kaugusega 10 yardi

(Marked Distances 2019-20)
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Lisa 2. Punktisüsteem

Lastud Nool Süda

Keha

1. nool

20p

18p

2. nool

16p

14p

3. nool

12p

10p

(Liit 2011)
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Lisa 3 Märkimiskaardi näidis

(Score Cards 2021)
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Lisa 4 Ükssarviku näidis

(Etsy 2021)
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Lisa 5 Kerberose näidis

(Wattpad)
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Lisa 6 Kitsune näidis

(VixenArtz 2016)
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Lisa 7 Jakaloobi näidis

(Bear 2017)
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