
Tvirtinu: 

Federacijos prezidentas Gediminas Maksimavičius 

 

Lietuvos lankininkų federacijos tarybos narių 

Pareigybinės instrukcijos - darbo reglamentas 

 

Tarybos pirmininkas – Gediminas Maksimavičius 

1.Bendras vadovavimas. 

2.Biudžeto formavimas ir vykdymo kontrolė. 

3.Iškylančių problemų sprendimas. 

4.Federacijos atstovavimas reikiamose institucijose. 

5.Sprendžia klausimus kurių neišsprendė tarybos narys pagal pareigybinę instrukciją. 

 

TARYBOS NARIAI: 

Kučinskas Tomas sprendžia ir suderinęs su pirmininkui pateikia tarybai tvirtinti: 

1.Rekordų registravimas. 

2.Reitingų skaičiavimas ir tvarkymas. 

3.Atskyrių ir vardų suteikimas (paruošia dokumentus ir pateikia viceprezidentui). 

4.Paruošia nuostatus sporto klubų rinkimams. 

5.Federacijos vykdomų varžybų nuostatų rengimas ir teisėjų skyrimas. 

6.Teisėjų kategorijų suteikimas (paruošia dokumentus ir pateikia viceprezidentui). 

7.Lietuvoje vykdomų varžybų statistikos vedimas. 

8.Visą medžiagą, reikalinga talpinti tinklapyje, pateikia  gen.sekretoriui. 

Susipažinau ir sutinku: 

 

Bernotas Lenardas sprendžia ir suderinęs su pirmininku pateikia tarybai tvirtinti: 

Olimpiniai lankai 

1.Lietuvos nacionalinių olimpinio lanko visų amžiaus grupių rinktinių kandidatų sąrašus. 

2.Ruošia ir derina su klubais metinius varžybų kalendorius. 



3.Prognozuoja pasirodymus tarptautinėje arenoje ir kelia uždavinius. 

4.Ruošia kartu su asmeniniais treneriais rinktinių narių pasiruošimo planus. 

5.Ruošia kartu su rinktinės vyr. treneriu nacionalinių rinktinių pasiruošimo planus. 

6.Teikia pasiūlymus dėl rinktinių narių aprūpinimo ar pagerinimo inventoriumi. 

7.Fiksuoja ir analizuoja rinktinės kandidatų augimo rezultatus. 

8.Visus klausimus, prieš pateikdamas tarybai tvirtinti, suderina su nacionalinės rinktinės 

vyr.treneriu. 

Susipažinau ir sutinku: 

  

Šigauskas Vladas sprendžia ir suderinęs su pirmininku pateikia tarybai tvirtinti: 

Skriemuliniai lankai 

1.LLF sportinio inventoriaus pirkimas. 

2.Taikinių pirkimas. 

3.Materialinių vertybių sandėliavimas, išdavimas ir apskaita. 

4.Sportinės formos pirkimas nacionalinės rinktinės nariams. 

5.Nacionalinės rinktinės (skriemuliniai lankai) formavimas, kriterijai. 

6.Fiksuoja rinktinės kandidatų rezultatų augimus (paskyrus rinktinių trenerį ši funkcija perduodama 

treneriui). 

7.Nacionalinių rinktinių dalyvavimas varžybose. 

8.Trenerių licenzijavimas ir licenzijų galiojimo kontrolė. 

Susipažinau ir sutinku: 

 

Timinskas Ugnius sprendžia ir suderinęs su pirmininku pateikia tarybai tvirtinti: 

Visos šaudymo iš lanko rūšys (field, 3D šaudymas). 

1.Sporto klubų apskaita ir materialinė padėtis (kokiu statusu naudojasi treniruočių bazėmis). 

2.Sportininkų apskaita visose amžiaus grupėse pagal miestus. 

3.Sportininkų apskaita pagal lankų rūšis. 

4..Kuruoja ryšių su žiniasklaida ir kitomis informacinėmis tarnybomis palaikymą. 

5.Sudaro teisėjų kolegiją, parengia jos nuostatus ir teikia tarybai tvirtinti. 

Susipažinau ir sutinku: 


