
  

Atviras Lietuvos šaudymo iš lanko čempionatas 

uždarose patalpose 
2021 m. kovo 20-21 d.  

Alytaus miesto stadiono sporto salė (Birutės g. 5, Alytus) 

 

Čempionatas vykdomas pagal LLF nuostatus ir WA taisykles 

Varžybų reitingas 500 taškų 

 

Varžybų programa 

 

Šeštadienis (kovo 20 d.) 

 

I GRUPĖ 

8.00 – 8.30 Dalyvių registracija. Techninė komisija;  

8.30 – 8.45 Varžybų atidarymas;  

8.45 – 11.00 Oficiali treniruotė (3 serijos). Kvalifikacinės varžybos (18m Round); 

11.00 – 11.30 Pertrauka; 

11.30 – 13.30 Individualios atkrintamosios varžybos (Match Round); 

14.00 Apdovanojimai 

 

II GRUPĖ 

15.00 – 15.30 Dalyvių registracija. Techninė komisija;  

15.30 – 15.45 Varžybų atidarymas;  

15.45 – 18.00 Oficiali treniruotė (3 serijos). Kvalifikacinės varžybos (18m Round); 

18.00 – 18.30 Pertrauka; 

18.30 – 20.30 Individualios atkrintamosios varžybos (Match Round); 

21.00 Apdovanojimai 

 

Sekmadienis (kovo 21 d.) 

 

III GRUPĖ 

8.00 – 8.30 Dalyvių registracija. Techninė komisija;  

8.30 – 8.45 Varžybų atidarymas;  

8.45 – 11.00 Oficiali treniruotė (3 serijos). Kvalifikacinės varžybos (18m Round); 

11.00 – 11.30 Pertrauka; 

11.30 – 13.30 Individualios atkrintamosios varžybos (Match Round); 

14.00 Apdovanojimai 

 

IV GRUPĖ 

15.00 – 15.30 Dalyvių registracija. Techninė komisija;  

15.30 – 15.45 Varžybų atidarymas;  

15.45 – 18.00 Oficiali treniruotė (3 serijos). Kvalifikacinės varžybos (18m Round); 

18.00 – 18.30 Pertrauka; 

18.30 – 20.30 Individualios atkrintamosios varžybos (Match Round); 

21.00 Apdovanojimai 

 

 

 

Siekiant užtikrinti maksimalų saugumą grupės bus  

patvirtintos po registracijos, atsižvelgiant  

į užsiregistravusių dalyvių skaičių. 
 

 



 

Pratimai ir dalyviai 

 

Lankų tipai: 

 Olimpiniai lankai; 

 Skriemuliniai lankai; 

 Paprasti lankai; 

 Ilgieji ir tradiciniai lankai; 

 

Amžiaus grupės: 

 Suaugusieji; 

 Senjorai; 

 Jaunimas; 

 Jauniai. 

 

Lietuvos čempionate grupės sudaromos jei yra 2 ir daugiau dalyvių. 

Jei grupėje yra tik vienas dalyvis – jis tampa čempionato nugalėtoju, bet ne čempionu. 

Lietuvos čempionu tampa aukščiausią vietą užėmęs lietuvis. 

 

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. 

 

Atsižvelgiant į SAM rekomendacijas: 
1. Sportininkams privaloma turėti asmeninę sporto įrangą bei vengti kontakto su kitiems asmenims 

priklausančia įranga;  

2. Sportininkams (kai nesportuoja) ir kitiems varžybų dalyviams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones;  

3. Privaloma laikytis saugaus atstumo bei vengti tiesioginio fizinio kontakto.  

 

Varžybose dalyvauti draudžiama jei sportininkas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių 

(karščiavimas (37,3oC ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

 

Į varžybų salę nebus įleidžiami žiūrovai bei kiti varžybose nedalyvaujantys asmenys.  

 

 

Registracija 

 

Dalyviai registruojasi www.zaliasislankas.lt/varzybos iki kovo 10 d. Registracija patvirtinama tik gavus 

banko pavedimą su dalyvio mokesčiu į VšĮ „Žaliasis lankas“ banko sąskaitą LT47 7300 0101 3245 8530 

(Swedbank). Mokėjimo nurodyme reikia įrašyti: LC ir dalyvio vardas, pavardė.  

Starto mokestis: suaugusieji – 20 €, senjorai, jaunimas, jauniai – 15 €, senjorai, jaunimas, jauniai, norintys 

startuoti ir suaugusiųjų grupių varžybose – 20 €. 

Dalyvių skaičius ribotas, pirmenybė suteikiama anksčiau savo registraciją patvirtinusiems lankininkams.  

 

 

 

Varžybas organizuoja „Žaliasis lankas“ ir Lietuvos lankininkų federacija. 


