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LLF tvarkaraštyje patvirtintų varžybų rengimo nuostatai
LLF tvarkaraštyje esančios reitinginės varžybos yra oficialios kai jose teisėjauja du nacionalinės kategorijos arba vienas
nacionalinės kategorijos ir vienas sezono testą išlaikęs klubo teisėjas. Pagal varžybų galutinius protokolus yra
skaičiuojami lankininkų reitingai, suteikiami atskyriai, meistriškumo pakopos, registruojami Lietuvos rekordai.
Nereitinginės varžybos yra oficialios, jeigu jos vykdomos pagal LLF ir WA nuostatus, jeigu jose dalyvauja du ar daugiau
klubai bei teisėjauja du nacionalinės kategorijos arba vienas nacionalinės kategorijos ir vienas sezono testą išlaikęs
klubo teisėjas arba du sezono testą išlaikę klubo teisėjai. Pagal jų galutinius protokolus yra suteikiami atskyriai,
meistriškumo pakopos, registruojami Lietuvos rekordai.
Lankų tipai:
- olimpinis (recurve);
- skriemulinis (compound);
- paprastas (barebow);
- ilgasis (longbow ir kiti tradiciniai);
- instinktyvus (instinctive bow).
Amžiaus grupės:
- mergaitės, berniukai – kuriems tais metais sueina 10 metų ir jaunesni;
- jaunutės, jaunučiai – kuriems tais metais sueina 14 metų ir jaunesni;
- jaunės, jauniai – kuriems tais metais sueina 17 metų ir jaunesni;
- merginos, vaikinai – kuriems tais metais sueina 20 metų ir jaunesni;
- moterys, vyrai;
- senjoros, senjorai – kuriems tais metais sueina 50 metų ir vyresni.
Šaudymo disciplinos:
- šaudymas lauke (outdoor);
- šaudymas patalpose (indoor);
- šaudymas miške (field ir 3D).
Varžybų tvarkaraščio derinimas:
Varžybų formatą, datą ir vietą LLF taryba kartu su klubais derina ruošiant metinį LLF varžybų tvarkaraštį. Varžybų
formatą, datą ar vietą galima keisti likus ne mažiau kaip mėnesiui iki numatomos važybų dienos ir tik LLF tarybos
sutikimu. Atšaukti varžybas galima likus ne mažiau kaip mėnesiui iki numatomos važybų dienos ir tik LLF tarybos
sutikimu. Varžybos gali neįvykti dėl nenumatytų aplinkybių (force majore). Varžybų tvarkaraštis gali keistis priklausomai
nuo dalyvių kiekio arba nenumatytų aplinkybių.
Paskelbimas apie varžybas:
Varžybų organizatorius ne vėliau kaip dvi savaitės iki varžybų turi pranešti visiems klubams bei LLF:
Varžybų pavadinimas, data ir vieta;
Šaudymo pratimas;
Grupės;
Techninės kontrolės laikas;
Apšilimo eiga, laikas ir vieta;
Prisišaudymo laikas;
Varžybų startas;
Numatoma varžybų pabaiga;
Starto mokestis (Lietuvos čempionatų – suderintas su LLF);
Užsiregistravimas;
Organizatorių kontaktai;
Nakvynės galimybės ir kaina.
Varžybų organizatoriai apie varžybas turi informuoti vietinę spaudą, radiją ar TV. Varžyboms pasibaigus tą pačią dieną
išsiųsti žiniasklaidai rezultatus bei trumpą aprašą apie geriausius varžybų dalyvius kiekvienoje klasėje bei kitus svarbius
varžybų momentus.
Varžybų organizavimas:
Varžybų organizatoriai turi pasirūpinti šiais dalykais:
Aikštės (patalpų) nuoma, jos paruošimas;
Skydai;
Skydų numeriai;
Vėliavėlės virš skydų (vėjo krypčiai nustatyti);
Taikiniai;

Taikinių smeigtukai;
Pažymėta ugnies linija;
Pažymėtas taikinio centras ant ugnies linijos;
Pažymėta 5m (patalpose – 3m) laukimo linija už ugnies linijos;
Pažymėti atstumai iki taikinių;
Vieta žiūrovams;
Turi būti paskirtas šaudymo vadovas, atsakingas už varžybų eigą bei tvarką; vyr. teisėjas, atsakingas už šaudymo
taisyklių laikymąsi; teisėjai, atsakingi už rezultatų suvedimą ir paskelbimą;
Rezultatų lentelės;
Lentelės rezultatų lentelėms pasidėti;
Rašymo priemonės;
Prizai;
Gėrimai pagal orą;
Vieta persirengimui;
Vanduo bei tualetas;
Vaistinėlė;
Organizuoti (per sporto skyrius) medicinos darbuotojo buvimą varžybų metu.
Organizatoriai aikštėje, informaciniame stende prieš varžybų pradžią turi pateikti šią informaciją:
Varžybų tvarka;
Šaudymo pratimai;
Varžybų dalyvių startinis sąrašas (skydai, indeksai);
Lankininkų klubas, gimimo metai;
Atkrintamųjų varžybų schema (pagal vietą kvalifikacinėse varžybose kas su kuo kuriame skyde susitiks);
Kas yra šaudymo vadovas; vyr. teisėjas; teisėjai;
Kas yra varžybų organizatoriai;
Varžybų rezultatai po kiekvieno nuotolio bei kvalifikacinių varžybų;
Varžybų rezultatai po atkrintamųjų varžybų.
Dėl varžybų protokolų:
Lankininko parašas rezultatų lentelėje po rezultatu reiškia jo sutikimą su rezultatu.
Kvalifikacinių varžybų rezultatai gali būti perskaičiuojami sekretoriato iki atkrintamųjų varžybų pradžios.
Atkrintamųjų varžybų rezultatai – iki apdovanojimų paskelbimo pradžios.
Lietuvos čempionatuose rezultatų lentelės turi būti rašomos dviem egzemplioriais. Kitose varžybose – pagal
organizatorių nuožiūrą.
Varžybų protokolas turi būti išsiųstas LLF ir klubams pasibaigus varžyboms tą pačią dieną.
Protokole turi būti:
Varžybų pavadinimas, data, vieta, reitingo taškų skaičius.
Varžybų dalyvių sąrašas pagal grupes ir pagal vietą po atkrintamųjų varžybų.
Lankininko vardas, pavardė, turimas atskyris, gimimo metai, klubas, kvalifikacinių varžybų rezultatai (pratimai, kiekvieno
nuotolio rezultatai, suma) ir užimta vieta, atkrintamųjų varžybų pratimai, rezultatai, varžybų metu įvykdytas atskyris,
pagerinti rekordai.
Varžybų organizatoriaus, šaudymo vadovo bei teisėjų parašai.
Varžybų organizatoriai iki kitų LLF tvarkaraštyje numatytų varžybų turi perduoti LLF rezultatų lenteles, kuriose turi būti:
Varžybų pavadinimas, data, vieta; lankininko vardas, pavardė, gimimo metai, klubas, grupė, kvalifikacinių varžybų
pratimai, pataikymai, rezultatai, suma bei atkrintamųjų varžybų pratimai, pataikymai, rezultatai, suma.
Kiti dalykai:
Varžybų dalyviai privalo dėvėti sportinę arba klubo aprangą bei sportinę avalynę atsižvelgiant į oro sąlygas.
Aikštėje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, būti neblaiviame ar apsvaigusiame stovyje.
Varžybų dalyviai patys rūpinasi sveikatos bei nelaimingų atsitikimų draudimu.
Jaunimas, jauniai, jaunučiai bei vaikai gali dalyvauti varžybose tik gavę sporto gydytojo leidimą sportuoti (atsakingi klubų
treneriai).
Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti LLF sportininko knygelę, kurią veda ir pildo klubų vadovai.
Reitinginėse varžybose grupės sudaromos jei yra 4 ir daugiau dalyvių. Lietuvos čempionate - jei yra 2 ir daugiau dalyvių.
Jei Lietuvos čempionate grupėje yra tik vienas dalyvis – jis tampa čempionato nugalėtoju, bet ne čempionu.
Lietuvos čempionato nugalėtojai išaiškinami alternatyvaus šaudymo metu, organizuojamu pagal organizatorių galimybes.
Lietuvos čempionu tampa aukščiausią vietą užėmęs lietuvis.
Varžybų klausimai sprendžiami atsižvelgiant į WA taisykles. Galutinį sprendimą priima šaudymo vadovas, vyr.teisėjas,
organizatorių atstovas bei LLF atstovas kartu. Jei balsai pasiskirsto vienodai – lemiamas balsas yra vyr.teisėjo.

