2017 METŲ LIETUVOS JAUNIŲ IR SPORTO VILČIŲ ŽAIDYNĖS
ŠAUDYMO IŠ LANKO VARŽYBŲ
FINALINIO ETAPO NUOSTATAI
2017 m. liepos 22 d.
Alytaus aerodromas (Miškininkų g. 3, Alytus)
Varžybų laikas ir programa:*
*Varžybų laikas ir programa gali keistis.
Liepos 22 d., šeštadienis
9.30 – 10.00
Dalyvių registracija ir techninė komisija.
10.00 – 10.30 Oficiali treniruotė.
10.30 – 10.40 Varžybų atidarymas.
10.40 – 14.00 Kvalifikacinės varžybos (60/50/20m Round).
14.45 – 19.00 Individualios ir komandinės atkrintamosios varžybos ir finalai.
19.00
Apdovanojimai.
Lankų tipai:
olimpiniai lankai (4 vaikinai ir 4 merginos);
skriemuliniai lankai (4 vaikinai ir 4 merginos);
paprasti lankai (4 vaikinai ir 4 merginos).
Dalyvių grupės :
jaunės, 2000-2002 gimimo metai;
jauniai, 2000-2002 gimimo metai.
Varžybų pratimai:
Individualios varžybos
Olimpiniai lankai, jaunės ir jauniai
Skriemuliniai lankai, jaunės ir jauniai
Paprasti lankai, jaunės ir jauniai
Komandinės varžybos
Olimpiniai lankai (3 sportininkai)
Olimpiniai lankai (mišrios poros))
Skriemuliniai lankai (3 sportininkai)
Skriemuliniai lankai (mišrios poros)
Paprasti lankai (3 sportininkai)
Paprasti lankai (mišrios poros)

Kvalifikacija
60m Round
50m Compound Round
20m Round
Kvalifikacija
60m Round (3x72arr.)
60m Round (2x72arr.)
50m Round (3x72arr.)
50m Round (2x72arr.)
20m Round (3x72arr.)
20m Round (2x72arr.)

Atkrentamosios varžybos ir finalai
Olympic Round (60m)
Compound Match Round (50m)
Olympic Round (20m)
Atkrentamosios varžybos ir finalai
Olympic Round (60m), 24š.
Olympic Round (60m), 16š.
Compound Match Round (50m), 24š.
Compound Match Round (50m), 16š.
Olympic Round (20m), 24š.
Olympic Round (20m), 16š.

Grupės varžybose sudaromos jei yra 3 ir daugiau dalyvių.
Komandos sudaromos iš trijų tos pačios dalyvių grupės ir lanko tipo aukščiausius rezultatus kvalifikacijoje parodžiusių to paties miesto
lankininkų. Mišrių porų komandos sudaromos iš to pačio lanko tipo aukščiausius rezultatus kvalifikacijoje parodžiusių to paties miesto
merginos ir vaikino. Komandos kapitonas gali keisti komandos sudėtį pateikdamas ją raštu organizaciniam komitetui likus daugiau negu
viena valanda prieš prasidedant atkrintamosioms varžyboms.
Varžybų dalyviai privalo dėvėti sportinę arba klubo aprangą bei sportinę avalynę.
Varžybų dalyviai patys rūpinasi sveikatos bei nelaimingų atsitikimų draudimu.
Varžybų klausimai sprendžiami atsižvelgiant į WA taisykles. Galutinį sprendimą priima šaudymo vadovas, vyr. teisėjas, organizatorių
atstovas bei LLF atstovas kartu.
Registracija:
Dalyviai registruojasi www.zaliasislankas.lt/LC iki liepos 17 d.
Varžybas organizuoja Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos lankininkų federacija ir Alytaus lankininkų klubas „Žaliasis lankas“.
Nuostatus paruošė varžybų vyr. teisėja Inga Timinskienė.

