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                                         ŠAUDYMO IŠ LANKO SPORTO VIZIJA 

 

   Šaudymas iš lanko yra viena pačių seniausių sporto šakų pasaulyje ir visais laikais mėgstama 

vaikų, jaunimo, bei vyresnio amžiaus žmonių. Kas iš mūsų vaikystėje nelenkė iš medžio lanką ir 

nebandė savo taiklumo iš jaunolyno ūgelių pagamintomis medinėmis strėlėmis. 

     Šaudymas iš lanko Lietuvoje yra sparčiai populiarėjanti sporto šaka, patraukli ir prieinama 

užsiiminėti  įvairaus amžiaus žmonių grupėms bei sudaranti galimybę siekti sportininkams 

aukščiausių sportinių rezultatų.  

     Šaudymas iš lanko tai užsiėmimas, kuris ugdo drausmę, susikaupimą, atidumą, 

susikoncentravimą bei ištvermę. Šis sportas, kaip priėmonė, yra tinkama vaikų ir jaunimo 

užimtumo programoms vykdyti bei besitreniruojančių sportininkų įvairiapusiškam, plačios 

erudicijos Lietuvos piliečio ugdymui bei jo fiziniam tobulinimui. 

 

                             ŠAUDYMO IŠ LANKO SPORTO STRATEGIJA 
                               
1. Plėtoti šaudymo iš lanko sporto šaką ir kituose Lietuvos miestuose, rajonų centruose, 

miesteliuose. Organizuoti parodomuosius šaudymus miestų, rajonų centrų ir miestelių 

šventėse, bei kitose masiniuose jų renginiuose.    

2. Plėsti (didinti) sporto bazių (uždarų patalpų, aikščių) skaičių. 

3. Bendro lavinimo mokyklose turėti klases su šaudymo iš lanko pratybomis fizinio lavinimo 

programoje. 

4. Pasiekti, kad Lietuvos čempionatų varžybose dalyvautų ne mažiau 10 – 12 klubinių 

komandų. 

5. Kelti ( ugdyti) sportinį meistriškumą. 

6. Didinti etatinių trenerių skaičių, kelti trenerių kvalifikaciją. 

7. Organizuoti aukščiausio lygio tarptautines varžybas 

8. Rengti jaunimui bendras mokomąsias - sportines treniruočių stovyklas su vedančiaisiais 

sportininkais. 

9. Prašyti Vilniaus edukologijos universitetą, kad ruošiant fizinio lavinimo mokytojus, 

šaudymo iš lanko disciplina būtų įtraukta į mokymo programą, kaip fakultatyvas. 

10.  Kelti trenerių kvalifikaciją, siunčiant juos į WA ir WAE organizuojamus trenerių 

seminarus, bei Lietuvos universitetų organizuojamus trenerių kvalifikacijos kėlimo  kursus. 

 

                                      ŠAUDYMO IŠ LANKO SPORTO PRIORITETAI 

 

     Lietuvos lankininkų federacija yra nutarusi pripažinti sekančius prioritetus: 

1. Visų galimų dalyvavimų aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose, federacija pripažįsta 

prioritetu dalyvauti Pasaulio ir Eurupos čempionatuose. 

2. Iš visų šaudymo iš lanko disciplinų federacija pripažįsta prioritetu olimpines rungtis 

vykdomas olimpiniu lanku.  

3. Iš visų lankų grupių ir modelių, federacija pripažįsta prioritetu olimpinį lanką. 



4. Iš visų sportininkų ruošimo programų, federacija pripažįsra prioritetu jaunimo ruošimą ir 

ugdymą. 

5. Iš visų sporto vilčių programų, federacija pripažysta prioritetu pradinio sportinio ugdymo 

programą pradėtą bendro lavinimo mokyklose, pradinio mokymo klasėse.  

6. Iš visų sportinio švietimo programų, federacija pripažįsta  prioriteu olimpinio švietimo 

programą. 

7. Iš visų sporto plėtros priemonių, federacija pripažysta prioritetu olimpizmo plėtros 

priemones.  
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