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Lietuvos lankininkų federacijos tarybos
Sprendimas 2015-01-31 Nr.2
Remiantis LLF tarybos daugumos narių pritarimu priimti šie sprendimai:
1. Patvirtinti iki 2015 m. kovo 1 d. trijų sportininkų, vyksiančių į European Grand Prix and CQT for
EG, Marathon (GRE), 2015.03.24-28, pavardes.
2. Įpareigoti Vladą Šigauską iki 2015 m. kovo 1 d. paruošti nacionalinės rinktinės, vyksiančios į
World Archery Championships and QT for Rio 2016 OG, Copenhagen (DEN), 2015.07.26-08.02
atrankos kriterijus.
3. Patvirtinti iki 2015 m. liepos 1 d. reikalavimus kitų metų Lietuvos čempionatų rengimui ir
organizatorių atrankos kriterijus.
4. Patvirtinti Lietuvos čempionatų organizavimo išlaidų apmokėjimą (už Lietuvos čempionatų
organizavimą apmokama organizatoriams pagal organizatorių pateiktą ir iš anksto suderintą
sąskaitą).
5. Įpareigoti Vladą Šigauską iki 2015 m. vasario 15 d. paruošti taikinių LLF reitinginėms varžyboms
2015 metams pirkimo konkursą.
6. Patvirtinti šiuo metu galiojančią teisėjų apmokėjimo tvarką.
7. Patvirtinti šiuo metu galiojančią atskyrių suteikimo tvarką (pagal lankų grupes).
8. Patvirtinti šiuo metu galiojančią rekordų registravimo tvarką, papildomai organizuojant
rekordus patvirtinančių dokumentų įteikimą.
9. Papildomai į reitingo skaičiavimą įtraukti taškus už nereitinginėse varžybose įvykdytus
atskyrius, jei klubai apie tai informuoja atsakingą asmenį (E: papildomi taškai: už SM
normatyvą 200 reitingo taškų, už TKSM normatyvą 800 reitingo taškų, jei pasiektas
nereitinginėse varžybose – pridėti prie artimiausių reitinginių varžybų).
10. Įpareigoti Ringą Baltrušaitę paruošti teisėjų kategorijų suteikimą supaprastinta tvarka.
11. Įpareigoti tarybos narius iki vasario 15 d. pateikti pasiūlymus dėl darbų pasiskirstymo,
patvirtinant juos iki kovo 1 d.
12. Įpareigoti prezidentą iki vasario 15 d. pateikti pasiūlymus dėl 2015 metų biudžeto, patvirtinant
jį iki kovo 1 d.
13. Rekomenduojama Vladui Šigauskui 3 mėn. vesti savo pasiūlytą sportininkų motyvacinę lentelę
ir po 3 mėn. rezultatus pateikti tarybai.
14. Patvirtinti klubų darbo vertinimo lentelę (už varžybų organizavimą, už dalyvavimą varžybose,
už aukšto sportinio meistriškumo lankininkų ruošimą, už masiškumą), kuria remiantis
skirstomos lėšos klubų veiklai skatinti.
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