Tarptautinės varžybos „Pavasarinis startas“
2017 m. balandžio mėn. 29 d. Smiltynė, Smiltynės 13
Varžybų programa
Šeštadienis (balandžio 29 d.)

9.30 – 10.00 Dalyvių registracija. Techninė komisija;
10.00 – 10.45 Oficiali treniruotė;
10.45 – 11.00 Varžybų atidarymas;
11.00 – 14.00 Kvalifikacinės varžybos(olimpiniai, olimpiniai
pradedantieji,skriemuliniai, paprasti lankai);
15.00 – 18.00 Atkrintamosios varžybos ir finalai (olimpiniai, olimpiniai
pradedantieji,skriemuliniai, paprasti lankai);
18.30 Apdovanojimai
*Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, varžybų laikas ir programa gali keistis.
Individualios varžybos

Kvalifikacija

Olimpiniai lankai, moterys
ir vyrai
Skriemuliniai lankai,
moterys ir vyrai
Paprasti ,olimpiniai
pradedantieji
lankai,moterys vyrai

70m Round
50m Round
30m Round

Atkrentamosios varžybos
ir finalai
Olympic Round (70m)
Compound Match Round
(50m)
Olimpic Round (30m)

Apdovanojimai:
Dalyviai apdovanojami pagal finalų rezultatus.
Registracija:
Starto mokestis 15 eurai.
Dalyviai registruojasi
https://goo.gl/forms/voz0zFy7moAPqT8t2 iki balandžio 26 d.
Registracija patvirtinama tik gavus banko pavedimą su dalyvio mokesčiu į VšĮ Sporto
klubo Klaipėdos lankininkai banko sąskaitą LT69 3500 0100 0204 1320 (Paysera).
Mokėjimo nurodyme reikia įrašyti: Dalyvio vardas, pavardė,klubas.
Starto mokestis: – 15 €.
Varžybų dalyviai privalo dėvėti sportinę arba klubo aprangą bei sportinę avalynę.
Varžybų dalyviai patys rūpinasi sveikatos bei nelaimingų atsitikimų draudimu.

Kelto grafikas į Smiltynę http://www.keltas.lt/

Tarptautinės varžybos „Pavasarinis startas“
2017 april 29 d. Smiltynė, Smiltynės 13
Varžybų programa
saturday (april 29 d.)

9.30 – 10.00 Registration, equipment inspection
10.00 – 10.45 Warm up
10.45 – 11.00 Opening ceremony
11.00 – 14.00 Qualification round
15.00 – 18.00 Individual eliminations and finals
18.30 Awarding

*Schedule might change according to the number of participants.
Individualios varžybos

Kvalifikacija

Recurve men and women
Coumpound men and
women
Barebow, tradicional,
beginer group men, women

70m Round
50m Round
30m Round

Atkrentamosios varžybos
ir finalai
Olympic Round (70m)
Compound Match Round
(50m)
Olimpic Round (30m)

Registracija:
Entry fee 15 eur.
Archers should register on
https://goo.gl/forms/voz0zFy7moAPqT8t2 before the april 26 d.

Participant fee: – 15 €. only to „Klaipėdos lankininkai“ account SWIFT: EVIULT21XXX
LT69 3500 0100 0204 1320 Bank code 35000 Paysera LT in notes Pavstartas name,
surname, division

Competitors must wear a sports club or sports clothing and footwear.
Competitors themselves taking care of the health and accident insurance

Kelto grafikas į Smiltynę http://www.keltas.lt/

