
 
 

 
Pärnu Vibuklubi Meelis MTÜ      reg.kood: 80073549 

aadress: Tammiste tee 6a 80047, Pärnu     tel: +372 527 4096 

a/a EE 6810 10902000849003    e-mail: parnuspordiliit@gmail.com 

Pärnu linna lahtised meistrivõistlused 2022 
 
Aeg ja koht 
Võistlus toimub 16. juulil 2022 Pärnus, Tammiste tee 6 vibustaadionil. Võistluste läbiviimisel 
lähtutakse Vabariigi Valitsuse ning Eesti Vibuliidu poolt kehtestatud võistluste läbiviimise 
korrast. 
 
Tehniline kontroll ja soojenduslaskmine kell 10.30-10.55. 
Võistluse algus kell 11.00. 
 
Harjutus 
Võistlus on avatud sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu klassi laskuritele. 
Harjutused on järgmised: 

Võistlusklass Sportvibu Plokkvibu Vaistuvibu Pikkvibu 
U-13  15m harjutus 

(72n, d=122cm)  
15m harjutus 
(72n, d=122cm)  

15m harjutus 
(72n, d=122cm)  

15m harjutus 
(72n, d=122cm)  

U-15  30m harjutus 
(72n, d=122cm)  

30m harjutus 
(72n, d=122cm)  

30m harjutus 
(72n, d=122cm)  

30m harjutus 
(72n, d=122cm)  

U-18  60m harjutus 
(144n, d=122cm)  

50m harjutus 
(144n, d=80, 5-X)  

30m harjutus 
(144n, d=122cm)  

30m harjutus 
(144n, d=122cm)  

U-21  70m harjutus 
(144n, d=122cm)  

50m harjutus 
(144n, d=80, 5-X)  

30m harjutus 
(144n, d=80cm) 

30m harjutus 
(144n, d=80cm) 

Täiskasvanud  70m harjutus 
(144n, d=122cm)  

50m harjutus 
(144n, d=80, 5-X)  

50m harjutus 
(144n, d=122cm)  

50m harjutus 
(144n, d=122cm)  

Veteranid  60m harjutus 
(144n, d=122cm)  

50m harjutus 
(144n, d=80, 5-X)  

30m harjutus 
(144n, d=122cm)  

30m harjutus 
(144n, d=122cm)  

30m grupp* 30m harjutus 
(144n, d=122cm) 

   

Laskmine toimub 6 noolega (kaasa arvatud noored ja tidetid). 
Laskmine toimub kõikidele vibuklassidele samaaegselt ühelt tulejoonelt. 
* soovi korral on lubatud osaleda vanemas võistlusklassis. 
 
Autasustamine 
Iga võistlusklassi kolme parimat autasustatakse medali ja diplomiga. 
 
Osavõtutasu 
U-13 ja U15 vanuseklass – 15 eurot. 
U-18, U-21, täiskasvanud ja veteranid – 20 eurot. 
Tasuda saab ülekandega (Pärnu Vibuklubi Meelis, EE681010902000849003) või kohapeal 
sularahas. 
 
 
 
 



 

Korraldamine 
Võistlused korraldab Pärnu Vibuklubi Meelis koostöös Pärnu linna spordiaktiiviga. 
Võistluste peakohtunik on Leili Kukk, 527 4096. 
Registreerimine hiljemalt 12. juulil kella 20.00-ks gristy.lehtna@gmail.com 
Registreerimisel märkida laskuri nimi, sünniaasta, klubi, vibu- ja võistlusklass. 
 
NB! Palun laadige oma telefonidesse ianseo scoreceeper äpp 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ianseo.scorekeeperlite või  
https://apps.apple.com/ee/app/ianseo-scorekeeper/id912947613) ja veenduge, et telefoni 
aku oleks täis. 
Kasutame tulemuste sisestamiseks tahvelarvutite asemel võistlejate telefone. 


