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                                                       VILNIUS 



 

               ŠAUDYMO IŠ LANKO SPORTO VIZIJA, STRATEGIJA, PRIORITETAI 
 

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 įvairaus 

amžiaus grupėms laisvalaikio užimtumui bei sudaranti galimybę sportininkams siekti pačių aukščiausių 

sportinių rezultatų. 

        Šaudymas iš lanko lavina dėmesį, drausmę, susikaupimą, atidumą, susikoncentravimą, judesių 

koordinaciją bei ištvermę, todėl tinka kaip priėmonė vaikų ir jaunimo ugdymui bei jų užimtumo programoms 

vykdyti, tuo pačiu tarnauja besitreniruojančių sportininkų įvairiapusiškam kaip plačios erudicijos Lietuvos 

piliečio ugdymui bei jo fiziniam tobulinimui. 

 

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 kituose 

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, užtikrinti jiems darbo sąlygas. 

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. 

 

Prioritetai 

     Lietuvos lankininkų federacija yra nutarusi pripažinti sekančius prioritetus: 

1. Iš visųisų 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. 

 



                                                       LANKO ĮSTORIJA 

 

     Kada ir kur atsirado lankas, mokslininkai nesutaria iki šiol. Manoma, kad lanką išrado dar akmens amžiuje ir 

kad šaudymo iš lanko įstorija yra glaudžiai susijusi su pačios žmonijos įstorija. Lankas greitai paplito. Jo pėdsakų 

galima rasti visame pasaulyje, net Australijoje. Lankas buvo pritaikytas medžioklėje ir kare. 

   Yra spėjama, kad mūsų valstybių (Lenkijos, Lietuvos, Latvijos) teritorijoje, pasitraukus ledymečiui, atlkydę 

medžiotojai, tarp medžioklės įrankių, jau naudojo lanką ir strėles, o šaudymo įgudžiams tobulinti rengdavo 

tarpusavio varžybas. Teigiama kad, jau tada, įgudę lankininkai nesunkiai pataikydavo į skrendantį paukštį. 

    Pirmos žinomos lankininkų varžybos buvo surengtos Finsbury (Anglijoje), 1583 m. Jose dalyvavo 3000 

lankininkų. 

 

                                             ŠAUDYMO IŠ LANKO SPORTAS PASAULYJE 

   Sportinio šaudymo iš lanko istorija prasidėjo 1900m., kai II-ose Olimpinėse žaidynėse buvo pademonstruotas 

parodomasis šaudymas. Nuo 1904m. šaudymas iš lanko oficialiai buvo įtrauktas į Olimpinių žaidynių programą ir 

pripažintas olimpine sporto šaka. Vėliau, nuo 1931m., buvo pradėta vykdyti Pasaulio, o kiek vėliau ir Europos 

čempionatus. 

  Šaudoma strėlėmis į apvalius spalvotus taikinius iš įvairių nuotolių olimpiniais, skremuliniais ir paprastais 

lankais. Vykdant Olimpines žaidynes, Pasaulio bei Europos čempionatus, tarptautines varžybas bei varžybas 

Lietuvoje, sutinkamai Pasaulio šaudymo iš lanko federacijos World Archery varžybų vykdymo taisyklėmis,  lauke 

šaudoma iš šių nuotolių: vyrai ir jauniai – 90m., 70m., 50m., 30m.; moterys, jaunės,jaunučiai – 70m., 60m., 50m., 

30m.; jaunutės – 60m., 50m., 40m, 30m. Uždarose patalpose šaudoma iš 25 ir 18 metrų. Iš ilgų nuotolių (90m., 

70m., 60m.) šaudoma serijomis po 6 strėles, iš trumpų nuotolių – po 3 strėles. Rekordai fiksuojami ne tik 

daugiakovėje susumavus pataikymų taškus iš visų šaudytų nuotolių, bet ir iš kiekvieno nuotolio atskirai. 

 

                                             PASAULIO ŠAUDYMO IŠ LANKO FEDERACIJA 

   Šaudymo iš lanko sportą pasaulyje plėtoja ir organizuoja Pasaulio šaudymo iš lanko federacija World Archery, 

(toliau WA), kurią sudaro 152 valstybių federacijos iš 5 kontinentų. 

    Kas antri metai WA organizuoja ir vykdo Pasaulio suaugusių ir jaunimo uždarų patalpų čempionatų varžybas, 

taip pat kas 2 metai organizuoja ir vykdo Pasaulio suaugusių ir jaunimo čempionatų varžybas lauke (aikštėje). Be 

to WA kasmet organizuoja ir vykdo Pasaulio taurės etapų varžybas, Pasaulio 3D šaudymo iš lanko miške 

čempionato varžybas ir kitus aukščiausio lygio turnyrus. 

   WA narių lankininkai dalyvauja Olimpinėse žaidynėse, Jaunimo olimpinėse žaidynėse, Universiadose, pasaulio 

ir Europos žaidynėse, čempionatuose bei kitose aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose.  

   Pasaulio šaudymo iš lanko federacija yra pripažinusi antidopingo kodeksą ir vykdo jo reikalavimus.   

 

                                           ŠAUDYMO IŠ LANKO SPORTAS LIETUVOJE 

   Lietuvoje oficialiai šaudymo iš lanko sportas pradėtas kultivuoti Šiauliuose nuo 1959m. Labiausiai buvo 

išpopuliarėjęs 1975 – 1985 metų laikotarpiu. Tuomet Lietuvoje buvo virš 200 šaudančių iš lanko sportininkų. 

Tarp jų 4 tarptautinės klasės sporto meistrai atstovavo TSRS rinktinę. Dar 63 sporto meistrai ir 47 - kandidatai į 

sporto meistrus atstovavo TSRS ir Lietuvos sporto draugijų ir miestų rinktines. Tačiau nuo 1986 m. šaudymo iš 

lanko sportas pradėjo nykti. Nuo 1993 m. miestuose sporto skyriai, sporto mokyklos, sporto draugijos mažino 

finansavimą iki kol buvo panaikinti visi trenerių etatai ir finansavimas buvo visiškai nutrauktas. 

Nebevykotreniruotės, nebuvo vykdomos varžybos. Šiam sportui priskirtos sporto bazės buvo atiduotos naudoti 

kitoms reikmėms. Tik 1998 m. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje buvo atkurti 3 lankininkų klubai bei steigiamajame 



susirinkime buvo atkurta Lietuvos lankininkų federacija, (toliau LLF), kuri 1999 m.  įstojo į Tarptautinę 

šaudymo iš lanko federaciją FITA, dabar WA (World Archery) bei Europos ir Viduržemio jūros šalių šaudymo iš 

lanko sąjungą EMAU, dabar WAE (World Archery Europe). Atkurta federacija plėtoja, organizuoja ir vykdo 

šaudymo iš lanko sportą Lietuvoje. Jos aukščiausias organas yra Visuotinis narių susirinkimas, kolegialus 

valdymo organas yra Taryba, susidedanti iš 5 narių, vienasmenis – Prezidentas, kuris yra ir Tarybos pirmininkas. 

   Taryba: Gediminas Maksimavičius – tarybos pirmininkas, LLF prezidentas 

                  Tomas Kučinskas – narys, Vilniaus „Lankininkų sporto klubas“ atstovas 

                  Tomas Liekis - narys, Vilniaus „Lankininkų sporto klubas“ atstovas  

                  Virgilijus Šironas – narys, Molėtų klubo „Jaunimo brizas“ vadovas 

                  Arvydas Čepulionis – narys, sporto klubo „Kauno lankininkai“ atstovas    

    Šiuo metu LLF narystę sudaro jau 11 juridinių asmenų. Tai 11 klubų, kurie savo sudėtyje turi viso 352 

sportuojančius ir virš 150 pramogaujančių lankininkų.  

   Lietuvoje sportui naudojami lankai yra skirstomi į 3 grupes: 

1. Olimpiniai lankai (lankų modelis, kuriais leidžiama dalyvauti Olimpinėse žaidynėse) 

2. Skremuliniai lankai (medžioklinio modelio lankai) 

3. Paprasti lankai (viduramžių modelių lankai) 

   Lietuvos lankininkų federacija plėtoja ir vykdo visas WA federacijos patvirtintas disciplinas ir yra pasitvirtinusi 

atskyrius ir karegorijas, bei jų suteikimo tvarką pagal visas sportininkų amžiaus bei lankų grupes. 

   Yra sudaryta sportininkų, pagal varžybose parodytus rezultatus, reitinginių taškų skaičiavimo sistema, kuri 

apibūdina sportininko kvalifikaciją ir dalyvavimo varžybose aktyvumą. 

 

                                                     LLF STRUKTŪRA PAGAL REGIONUS  

   LLF struktūrą sudaro 11 juridinių asmenų (klubų), kurie pagal regionus išsidėstę sekančiai: 

1. Vilnius.  

1) Vilniaus „Lankininkų sporto klubas“ 

2) Vilniaus sporto klubas „Strėlė“ 

2. Kaunas. 

3) Sporto klubas „Kauno lankininkai“ 

3. Klaipėda. 

4) NSŠ klubas „Harmonija“  

5) Sporto klubas „Klaipėdos lankininkai“ 

4. Šiauliai. 

6) Šiaulių lankininkų klubas „Auksinis šaukys“ 

5. Alytus. 

7) Alytaus lankininkų klubas „Žaliasis lankas“ 

6. Utena. 

8) Utenos lankininkų klubas 

7. Marijampolė. 

9) Marijampolės sporto klubas“Ugninė strėlė“ 

8. Pakruojis. 

10) Pakruojo laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau“ 

9. Molėtai. 

      11)Molėtų klubas „Jaunimo brizas“ 

 



      Perspektyvoje numatoma šaudymo iš lanko sporto plėtros tikslais organizuoti parodomąjį šaudymą 

išvažiuojant į kitis miestus, rajonų centrus, miestelius, todėl ateityje galimi klubai Druskininkuose, Palangoje, 

Panevežyje, Telšiuose, Kėdainiuose, Mažeikiuose.  

 

                                                       TARPTAUTINĖS VARŽYBOS 

   Kiekvienais metais Lietuvos lankininkų federacijos varžybų kalendorių sudaro daugiau nei 50 varžybų. Iš jų  18 

varžybų (vidaus), vykdomų Lietuvoje ir 35 tarptautinės, kuriuose dalyvauja Lietuvos lankininkai. Svarbiausios: 

Pasaulio, Europos ir Baltijos šalių suaugusių ir jaunimo čempionatatų varžybos (uždarose patalpose ir lauke 

aikštėje). Vidaus svarbiausios varžybos, tai Lietuvos čempionatai, vykdomi pagal visas amžiaus grupes: senjorų, 

suaugusių, jaunimo ir vaikų. 

   Federacija savo jėgomis Lietuvoje organizavo ir vykdė tarptautines varžybas: 

   2012 m. Lietuvos lankininkų federacija organizavo ir vykdė 5–tųjų Pasaulio TAFISA „Šiauliai 2012“ 

žaidynių šaudymo iš lanko varžybas Pakruojyje.   

   2013 m. Lietuvos lankininkų federacija organizvo ir vykdė IV Pasaulio lietuvių žaidynių šaudymo iš lanko 

vatžybas Klaipėdoje, Smiltynėje. 

   2015 m. Lietuvos lankininkų federacija organizavo ir vykdė tarptautines varžybas (įtrauktas į WA kalendorių) 

„Best in Lithuania“ Alytuje.    

   Kiekvienais metais yra sudaromos Lietuvos nacionalinės lankininkų rinktinės, kurios dalyvauja suaugusiu ir 

jaunimo Pasaulio ir Europos čempionatų uždarų patalpų ir lauko aikščių varžybose.  

   Geriausi LLF sportininkų pasiekimai: 

2010 m.  Adrianas Kovalevskis (olimpinis lankas)  EČ -  II vieta ir sidabro medalis jaunimo tarpe. 

2011 m.  Keturi lankininkai  įtraukti į Rio de Žaneiro olimpinės pamainos sąrašus. 

2012 m. Vladas Šigauskas (skremulinis lankas)  EČ – 4 vieta. 

2012 m.  komandinė (skremulinis lankas)  4 vieta EČ mišrių porų varžybose. 

2013 m.  Gerda Pociūnaitė (olimpinis lankas) uždarų patalpų  EČ – 5 vieta jaunimo tarpe. 

2013 m.  Lukas Lipkevičius (olimpinis lankas) uždarų patalpų EČ – 9 vieta jaunimo tarpe 

2013 m.  Jelena Babinina (skremulinis lankas)  uždarų patalpų EČ – III vieta ir bronzos medalis. 

2014 m.  Modestas Šliauteris (olimpinis lankas)  uždarų patalpų PČ – 33 vieta, įvykdė TKSM. 

2015 m.  Dangerūta Nosalienė (olimpinis lankas)  Europos žaidynės Baku – 33 vieta.   

2016 m.  Svarbiausios varžybos: Lietuvos nacionalinė lankininkų rinktinė ruošiasi dalyvauti Europos čempionate 

Notingame, Anglijoje, kur bus kovojama dėl kelialapių į Rio de Žaneiro Olimpines žaidynes.                                                       

                                                     

                                                                       TIKSLAI 

   Pagrindiniai Lietuvos lankininkų federacijos tikslai yra sudaryti sąlygas vystyti šaudymo iš lanko sportą  

ir plėtoti jį mūsų šalyje. Visose amžiaus grupėse ieškoti talentingų ir perspektyvių sportininkų, ugdyti aukštą 

meistriškumą, siekti kad šaudymas iš lanko ne tik garsintų Lietuvą aukščiausiais apdovanojimais Olimpinėse 

žaidynėse, Pasaulio ir Europos čempionatose bei kitose aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose, bet kad ši 

sporto šaka vykdytų ir jaunimo užimtumo programas, tarnautų kaip prevencinė priemonė mažinanti alkoholinių 

gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimą jaunimo tarpe, tuo pačiu mažinanti ir jų nusikalstamą veiklą. Sportine 

veikla prisidėti prie jauno žmogaus gyvenimo kokybės gerinimo, savęs atradimo ir įprasminimo. Ugdyti 

sportininkus ivairiapusiškais ir plačios erudicijos Lietuvos piliečiais.  

   Siekiant masiškumo, suteikti galimybę visų amžiaus grupių žmoniems, niekada nelaikiusiems lanko rankose, 

susipažinti su šia sporto šaka, suteikti progą jiems pabandyti patiems iššauti keletą bandomųjų strėlių, skatinti 

prisijungti prie praktikuojančių šį sportą. 



   Sudaryti galimybę neįgaliems žmoniems kultivuoti šią puikią sporto šaką. Rasti sprendimus ir preiemones 

turimas treniruočių sąlygas pritaikyti ir neįgaliųjų ųžsiėmimams. 

    Kartu su kitomis sporto organizacijomis  įgyvendinti Lietuvos kūno kultūros ir sporto plėtojimo programas. 

Siekti masiškumo visuose amžiaus grupėse organizuojant pramoginio šaudymo priemones, parodomąjį šaudymą 

per masinies renginius, platinant plakatus, bukletus bei kitokio pobūdžio informaciją apie šaudymą iš lanko 

mokymo įstaigose bei jaunimo užimtumo klubuose.  

 

                                                                UŽDAVINIAI 

 Planuojama, kad sporto klubų ir šaudymą iš lanko sportuojančių skaičius siektų: 

   Metai                  2016               2017              2018               2019                2020 

  Skaičius                 333               356                  377                395                  416 

   Miestai               k.s./s.s.          k,s./s.s.           k.s./s.s.           k.s./s.s.           k.s./s.s.  

   Vilnius                2 / 101            2/107             2/112              2/115              2/119                                      

   Kaunas                1 / 43              1/45               1/47                1/ 49               1/51 

   Klaipeda             2 / 63              2/66               2/69                 2/72                2/75 

   Šiauliai               1 / 25              1/26               1/27                 1/28                1/30 

   Alytus                 1 / 35              1/38               1/40                 1/42                1/45                

   Utena                  1 / 18              1/20               1/22                 1/24                1/26 

   Marijampolė      1 / 16               1/18               1/20                 1/22                1/24 

   Pakruojis            1 / 18               1/20               1/22                1/23                1/24  

   Molėtai              1 / 14               1/16               1/18                 1/20                1/22 

   k.s. – klubų skaičius 

   s.s. – sportininkų skaičius      

   Organizuoti perspektyvių sportininkų atranką  pagal atrankos sistemoje patvirtintus kriterijus. Paruošti programą 

ir priemonių planus tolimesniam jų ruošimui ir ugdymui. 

    Kelti sportinį meistriškumą visų amžių grupėse. 

Planuojama sportininkų meistriškumo kvalifikacijos dinamika: 

 Eil.   Meistriškumo                 2016              2017              2018              2019              2020               

 Nr.   kvalifikacija                   metai              metai             metai            metai            metai             

1 Didmeistriai (TKSM)        7                    7                    8                   8                     9 

2 Sporto meistrai                 28                  31                  34                  35                  36 

3 KSM                                 29                  32                  35                  38                  41  

4 Lankininkai                      44                  47                  50                  52                  55 

5 I-o atskyrio                       53                  56                  59                  62                  65 

6 II-o atskyrio                      55                  59                  62                  65                  68      

7 III-o atskyrio                    64                  68                  70                  73                  76  

8 Pradedantys                      53                  56                  59                  62                  66 

 

   Planuojami pasiekimai artimiausių penkių metų laikotarpyje:                    

Olimpiniai lankai. 

2016 m. Pasaulio užd. patalp. čempionatas                   (vyr.)  20 - 33 vietos 

              Europos  čempionatas                                       (vyr.)  24 - 36 vietos 

                                                                                        (mot)  33 - 42 vietos  

2017 m. Europos užd. patalp. čempionatas                    (vyr.)  16 - 33 vietos 

              Pasaulio čempionatas                                        (vyr.)  30 - 46 vietos 



                                                                                        (mot.)  42 – 56 vietos     

2018m. Pasaulio užd. patalp. čempionatas                     (vyr.)   20 - 33 vietos 

             Europos čempionatas                                         (vyr.)   18 – 33 vietos 

                                                                                        (mot.)  20 - 33 vietos   

2019 m. Europos užd. patalp. čempionatas                    (vyr.)   16 – 33 vietos 

              Pasaulio čempionatas                                        (vyr)    24 – 33 vietos 

                                                                                        (mot.)  33 – 46 vietos 

2020 m. Pasaulio užd. pat. čempionatas                         (vyr.)   16 – 24 vietos 

              Europos čempionatas                                        (vyr.)   10 – 20 vietos 

                                                                                        (mot.)  18 – 24 vietos      

Skremuliniai lankai. 

2016 m. Pasaulio užd. patalp. čempionatas                    (mot.)   15 vieta                         

                                                                                         (vyr.)    23 vieta 

              Europos čempionatas                                        (mot.)   25 vieta  

                                                                                         (vyr.)    33 vieta 

2017 m. Europos  užd. patalp. čempionatas                    (mot.)   10 vieta 

                                                                                         (vyr.)    23 vieta 

              Pasaulio čempionatas                                        (mot.)  15 vieta 

                                                                                         (vyr.)    25 vieta  

2018 m. Pasaulio užd. pat. čempionatas                          (mot.)   12 – 24 vietos 

                                                                                         (vyr.)    20 – 30 vietos 

               Europos čempionatas                                        (mot.)   12 – 24 vietos 

                                                                                         (vyr.)    10 – 20 vietos    

2019 m.  Europos užd. pat. čempionatas                         (mot.)   10 – 20 vietos 

                                                                                         (vyr.)   10 – 20 vietos 

               Pasaulio čempionatas                                       (mot.)   12 – 24 vietos 

                                                                                         (vyr.)    16 – 24 vietos 

2020 m.  Pasaulio užd. pat. čempionatas                         (mot.)   10 – 20 vietos 

                                                                                         (vyr.)      8 – 16 vietos 

               Europos čempionatas                                        (mot.)     8 – 16 vietos 

                                                                                         (vyr.)      5 – 10 vietos                                     

Sudaryti varžybų sistemą pradedantiems (neturintiems įgūdžių) visų amžiaus grupių žmonėms. Sudaryti varžybų 

sistemą neįgaliesiems. Įtraukti pradedančiųjų ir neįgaliųjų varžybas į LLF kalendorių. 

 

 

                                                                         PRIEMONĖS 

   Numatoma vykdyti Lietuvos čempionatus, taurės varžybas, pirmenybes ir kitas varžybas pasikviečiant dalyvauti 

ir kitų šalių sportininkus. Kasmet planuojama vykdyti 16 – 18  varžybų: 

1. Lietuvos uždarų patalpų čempionatas.               Sausio mėn.   

2. Lietuvos taurė uždarose patalpose                     Vasario mėn.   

3. Lietuvos senjorų, jaunimo, jaunučių ir 

vaikų uždarų patalpų čempionatas                     Vasario mėn. 

4. Šaudymas miške 3D, Pavasapio pirmenybės.    Balandžio mėn.    

5. Kauno miesto pirmenybės                                  Balandžio mėn.   

6. Vilniaus miesto pirmenybės.                              Gegužės mėn.  

7. Klaipėdos miesto tarptautinės varžybos             Gegužės mėn. 



8. V. Juozapaičio atminimo taurė.                           Birželio mėn.         

9. Olimpinės dienos varžybos.                                 Birželio mėn.  

10. Suaugusių rinktinės stovykla   (datos priklauso nuo PČ,EČ)                                                    

11. Lietuvos čempionatas                                          Liepos mėn.  

12. Jaunių, jaunučių rinktinių stovykla (datos priklauso nuo PJČ, EJČ) 

13. Lietuvos senjorų, jaunių, jaunučių   

Ir vaikų čempionatas.                                           Liepos mėn.        

14. Kauno miesto taurė                                              Liepos mėn. 

15. Tarptautinės varžybos Best in Lithuania“           Liepos mėn.            

16. Sanrestos taurė                                                     Rugpjūčio mėn.    

17. Kauno miesto pirmenybės                                   Rugsėjo mėn.      

18. V. Černiausko atminimo taurė.                            Rugsėjo mėn.       

19. Šaudymas lauke. Rudens pirmenybės.                 Spalio mėn.          

20. Vilniaus miesto uždarų patalpų pirmenybės       Lapkričio mėn.    

21. Kalėdinis turnyras                                                Gruodžio mėn.       

    Numatoma rengti perspektyvius sportininkus dalyvauti Pasaulio, Europos čempionatuose ir kitose tarptautinėse 

varžybose tikslu išsikovoti kelialapius į olimpines žaidynes. Sudaromos sąlygos talentingiems sportininkams 

tinkamai pasiruošti siekti aukščiausių apdovanojimų. LLF atstovauja Lietuvos šaulius tarptautinėje WA 

federacijoje. Komplektuojamos ir ruošiamos nacionalines šaudymo iš lanko rinktines (visų lankų grupėse) 

galinčios sėkmingai atstovauti Lietuvą olimpinėse žaidynėse, Europos ir pasaulio čempionatose. Siekiama 

tinkamai parengti sportininkus dalyvauti ir siekti aukščiausių rezultatų 2016 m.  Europos čempionate Notingame, 

Anglijoje, tikslu išsikovoti kelialapį į Rio de Žaneiro Olimpines žaidynes. Sutinkamai sudarytais varžybų 

nuostatais, numatoma vykdyti varžybas tarp pradedančiųjų ir tarp neįgaliųjų. Tam tikslui bus ruošiami 

atitinkamos kvalifikacijos teisėjai. 

 Planavimas 
   Šaudymo iš lanko sportininkų rengimas  vykdomas planingai. Ruošiamos ilgalaikės programos keturiems 

metams, t. y. kiekvienam olimpiniam ciklui.. Sudaromi metiniai sportininkų rengimo planai, kuriuose numatomos 

detalios pasirengimo priemonės, tame skaičiuje: bendras fizinis ir spec. fizinis sportininko rengimas, techninis, 

teorinis ir taktinis  rengimas, psichologiniai ir savikontrolės testai.  

   Metinis rengimas suskirstomas į parengiamąjį, varžybinį bei pereinamąjį perijodus, bei  įvadinį, bazinį, 

stabilizuojantį ir varžybinį mezociklus. Šie dar smulkinami į mikrociklus, kurių trukmė ir krūvių apimtys 

priklauso nuo sportininkų treniruotumo, fiziologinių savybių, bazinio pasirengimo, bei kitų kriterijų. 

Treneriai. 

   Sportininkų rengime svarbiausą vietą užima treneriai, jų kvalifikacija bei gebėjimas teisingai parinkti bei įteigti 

sportininkui reikiamas treniravimo priemones. Artimiausiu metu su miestų savivaldybių sporto skyriais, bei 

savivaldybių administracijomis būtina spręsti trenerių savanorių pervedimą į profesionalius, etatinius trenerius. 

Tame skaičiuje: 

                         Akytuje vieną trenerio etatą 

                         Kaune vieną trenerio etatą 

                         Klaipėdoje   vieną trenerio etatą 

                         Šiauliuose vieną trenerio etatą         

   Į pagalbą etatiniams treneriams numatoma ruošti naujus trenerius savanorius. Trenerius neturinčius fizkultūrinio 

išsilavinimo bei aukštos kvalifikacijos sportininkus, baigusius aktyviai sportuoti, numatoma siųsti į trenerių  

kvalifikacijos kėlimo kursus atestuoto trenerio licenzijai gauti.  

Bazės.                                                                                                                                                                                         

Treniruotėms ir varžyboms vykdyti būtina sudaryti atitinkamas darbo sąlygas, t. y. išspręsti  aikščių ir  uždarų 

patalpų klausimus:  



   Vilniuje lauko šaudymui naudojama aikštė Vingio parke. Joje numatoma įrengti pastogę nuo lietaus inventoriui 

ir lankininkams, įrengti tualetą, išspręsti persirengimo patalpas, geriamo vandens privedimą, sutvarkyti aikštės 

veją. Žiemos periode šaudymui paskirtose patalpose po krepšinio sporto sale būtina įrengti tualetą, išspręsti 

aprūpinimą geriamu vandeniu. 

    Kaune vasaros šaudymui su miesto savivaldybe būtina išspręsti aikštės išskyrimą, bei žiemos šaudymui – tartis 

dėl uždarų šiltų patalpų lengvosios atletikos manieže paskyrimo. 

   Klaipėdoje numatoma užbaigti vasaros šaudymo aikštės atnaujinimą. Žiemos šaudymui išspręsti šildomų uždarų 

patalpų paskyrimą lengvosiss atletikos manieže. 

   Šiauliuose su savivaldybės administracija reikia spręsti tiek ir akštės skyrimą vasaros šaudymui, tiekir uždarų 

apšildomų patalpų išskyrimą lengvosios atletikos manieže žiemos šaudymui. 

   Alytuje, tarpininkaujant miesto administracijai, šaudymui iš lanko yra naudojama aeroklubo atsarginė aikštė.  

Šaudymui uždarose patalpose, naudojamos vid. mokyklos pagalbinės patalpos anksčiau naudotos LDAALR 

reikmėm. 

   Utenoje analogiškai šaudymui lauke naudojama aeroklubo aikštė, šaudymui uždarose patalpose naudojamos 

vidurinės mokyklos pagalbinės patalpos (skirtos kulkinio šaudymo šaudyklai) Lietuvoje nėra šaudymui iš lanko 

lauke aikštės atitinkančios tarptautinius reikalavimus, kur būtų galima vykdyti tarptauttines varžybas, Europos bei 

Pasaulio čempionatus. Tokia aikštė galėtų būti numatyta Vilniuje, statomo nacionalinio stadijono aikštyne, arba 

Druskininkų olimpiniame sporto komplekse. 

 

                                    ŠAUDYMO IŠ LANKO INVENTORIUS IR AMUNICIJA    

    Šaudymo iš lanko sporte be sportininko fizinio bei techninio paruošimo labai svarbu turėti atitinkamo lygio ir 

klasės patikimą inventorių. Lankininkui žengiančiam pirmus žingsnius, t. y. pradiniam apmokymui naudojamas 

paprastas inventorius kuris kainuoja: 

           1. Lankas, templė                                                    105 eur. 

           2. Strėlės, strėlinė, antpirščiai, apsauga.                   25 eur. 

                                                                         Viso:          130 eur. 

   Aukštesnės kategorijos sportininkui, siekiančiam arba pasiekusiam „lankininko“ lygio kvalifikacinį rezultatą 

toliau siekti sporto meistro lygio rezultatų reikalingas geresnis, aukštesnės klasės inventorius kainuojantis: 

           1. Lankas komplekte                                               480 eur. 

           2. Strėlės                                                                  280 eur. 

           3. Apranga,  avalynė.                                              100 eur. 

           4.  Kitas inventorius                                                  40 eur. 

                                                              Viso:                     900 eur. 

   Aukštos kvalifikacijos lankininkams siekiantiems aukštų rezultatų ir aukščiausių apdovanojimų būtinas geras, 

atitinkantis aukštą klasę, inventorius. Lietuvos rinktinės nario inventorių, amuniciją ir aprangą sudaro: 

           1. Lankas komplekte                                             1100 eur. 

           3. Strėlės  1 kompl.  (12 vnt.)                                  360 eur. 

           4. Sportinė apranga                                                  180 eur. 

           5. Sportiniai bateliai                                                  80 eur. 

           6. Mono žiūronas                                                     250 ėur. 

           7. Kitas inventorius (strėlinė, antp. ir kt.)                  80 eur. 

                                               Viso:                                   2050 eur. 

 

 



                                  ŠAUDYMO IŠ LANKO SPORTO IŠLAIDOS IR FINANSAVIMAS 

   Kad sėkmingai būtų vykdomos šaudymo iš lanko sportininkų didelio meistriškumo rengimo priemonės, bei 

užtikrintas lankininkų dalyvavimas Lietuvos ir aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose, labai svarbu turėti 

stabilų, patikimą ir nenutrūkstamą finansavimą. Planuojama, kad kasmetines šaudymo iš lanko išlaidų poreikis  

sudarys (tūkst. eur.):  

                                                                                         2016 m.     2017 m.    2018 m.     2019 m.    2020 m.        

1. Sportininkų ruošimas (stovykl., maitin.)                      10,1           10,1           10,7          10,7           11,0 

2. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose                          15,1           15,1           15,1          15,1           15,1  

3. Lietuvoje vykdomos varžybos                                       3.2             3,5             3,5            3,8             3,8 

4. Bazių ekspluatacija, nuoma                                         13,0            13,3          13,6           13,9           13,9 

5. Inventorius, skydai, taikiniai                                          9,6             9,8           10,1          10,4           10,7 

6.  Specialistų kvalifikacijos kėlimas                                3,2              3,5             3,5            3,8             3,8 

                                          Viso                                        54,2            55,3          56,5           57,7          58,3 

   Šiose finansinėse išlaidose neįskaityta trenerių ir federacijos administracijos atlyginimai. 

   Planuojama, kad programa bus įgyvendinama penkių metų laikotarpiu su vizija į ateities perspektyvą. 

Programos įgyvendinime ir valdyme be Lietuvos lankininkų federacijos dalyvaus ir rems sekančios valstybinės ir 

nevyriausybinės institucijos. Planuojama parama (tūkst. eur.):   

                                                                                        2016 m.      2017 m.    2018 m.    2019 m.    2020 m.     

 1. Kūno kultūros ir sporto departamentas.                     11,7            12,3          12,9          13,5           14,1  

2. Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas.                      20,0            20,0           20,0          20,0           20,0  

4. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija.                     6,0              6,0             6,0            6,0             6,0 

5. Lietuvos sporto federacijų sąjunga.                              3,0              3,0            3,0            3,0             3,0  

6. Miestų ir rajonų savivaldybės.                                      5,5              5,5            5,5            5,5             5,5  

7. Šaudymo iš lanko sporto klubai.                                   0,2              0,2            0,2            0,2             0,2 

8. Kiti rėmėjai.                                                                  7,8              8.3            8.9             9,5             9,5  

 

                    LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PRINCIPAI 

   KKSR fondo lėšas gautas pagal LLF pateiktus ir KKSR fondo patvirtintus projektus (didelio sportinio 

meistriškumo plėtotė; sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas; sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų 

profesinio tobulinimo plėtotė) turinčias tikslinę paskirtį, naudojame sutinkamai su KKSD sudarytomis sutartimis. 

Didelio sportinio meistriškumo plėtotei KKSR fondo skirtus lėšas daliname proporcingai olimpinių, skriemulinių, 

ir kitų lankų grupėms, pagal jų sportininkų varžybose surinktų meistriškumo taškų sumas. Atitinkamai lankų 

grupėse lankininkams įvykdžiusiems atrankos normatyvą ir vykstantiems dalyvauti pasaulio, Europos 

čempionatuose, lėšos padalinamos po lygiai, jei Taryba nenusprndė kitaip. Atrankos normatyvą ir skiriamą lėšų 

sumą nustato federacijos Taryba per 2 savaites po KKSRF sprendimo finansuoti projektą paviešinimo.  

 

Olimpinio fondo lėšas naudojame: 

1. LLF mokesčiams (narystės, banko, registru, notarų, puslapio). 

2. LLF administravimui (sekretoriavimui, finansų tvarkymui, puslapio tvarkymui). 

3. LLF reitinginių varžybų vykdymui (taikiniams, LČ apdovanojimams, teisėjavimui, skydų per varžybas 

sudėvėjimo kompensavimui). 

4. LLF olimpinio lanko sportininkų papildomam finansavimui pasiruošti ir dalyvauti PČ, PJČ, EČ, EJČ . 

5. LLF sportininkų, trenerių, teisėjų aprangai 

6. LLF trenerių ir teisėjų kvalifikacijai kelti. 



7. Olimpizmo plėtrai (mokomojo inventoriaus įsigijimui, parodomajam šaudymui, sporto inventoriaus 

geriausiems olimpinio lankininkams atnaujinimui, treniruočių sąlygų gerinimui). 

8. Darbuotojų ir sportininkų skatinimui - pagal tikslinę paskirtį. 

9. Kitoms išlaidoms (administracijos būtinų kelionių transporto išlaidoms, sveikinimų, atskyrių pažymėjimų 

išlaidoms, kanc. prekėms, būtinos org. technikos ir kt) 

Kitų rėmėjų lėšomis finansuojame neolimpinio šaudymo inventoriaus įsigijimą ar atnaujinimą, lankininkų 

dalyvavimą Pasaulio ir Europos taurių varžybose, komerciniuose, bei inventoriaus gamintojų vykdomose 

turnyruose, IFAA federacijos čempionatuose (juose nevykdomos olimpinės rungtys), miško šaudymo,  3D bei 

kitose pramoginėse varžybose. 

 

                                                                   ATSAKOMYBĖ 

    Lietuvos lankininkų federacija kartu su savo struktūriniais padaliniais atsako:  

1.  Už šaudymo iš lanko programos įgyvendinimą . 

2. Už besitreniruojančių sportininkų, įvairiapusišką ir plačios erudicijos Lietuvos piliečių ugdymą, auklėjimą 

bei fizinį tobulinimą. 

3. Už patikėtas materialines vertybes, t. sk.: už bazes, jų tinkamą eksploataciją ir panaudojimą pagal paskirtį; 

už inventorių bei jo priežiūrą; už pinigines lėšas, jų paskirstymą, tikslingą, racionalų ir produktyvų  

panaudojimą, bei savalaikį už jas atsiskaitymą. 

 

    

 

 

 

 

LLF prezidento įgaliotas viceprezidentas                                       Kazimieras Janušas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


