
Atviras Lietuvos šaudymo iš 
lanko čempionatas 

 
2013 m. rugpjūčio 3-4 d. 

Utenos aerodromas,Alių kaimas  
Utenos raj. 

 
 
Čempionatas pravedamas pagal LLF nuostatus ir WA taisykles. 
Varžybų reitingas 800 taškų. 
 
Šaudymo klasės: 
- moterys; 
- vyrai. 
 
Lankų tipai: 
- olimpinis; 
- skriemulinis; 
- paprastas; 
- ilgasis. 
 
Varžybų laikas ir programa:* 
*Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, varžybų laikas ir programa gali keistis. 
 
Rugpjūčio 3d., šeštadienis 
09:00-10:00 Registracija ir techninė kontrolė 
10:00-10:45                 Oficiali treniruotė 
10:45-11:00                 Varžybų atidarymas 
11:00-18:00                 Kvalifikacinės varžybos 
 
Rugpjūčio 4d., sekmadienis 
10:00-10:30 Techninė kontrolė 
10:30-11:00  Oficiali treniruotė 
11:00-14:00 Asmeninės atkrentamosios varžybos 
14:00-14:30                 Pertrauka 
14:30-17:00                 Mišrių porų; Komandinės atkrentamosios varžybos 
17:30                           Apdovanojimai 
 
 
Šaudymo pratimai: 
 Olimpiniai lankai Skriemuliniai lankai Paprasti ir 

ilgieji lankai 
Kvalifikacija 
asmeninės FITA Round 50m Compound Round 30m Round 
komandinės Team FITA Round 

(3x144 arr.) 
Team 50m Compound Round 
(3x72 arr.) 

Team 30m Round 
(3x72 arr.) 

mišrių porų Mixed Team FITA 
Round (2x144 arr.) 

Mixed Team 50m Compound 
Round (2x72 arr.) 

Mixed Team 30m 
Round(2x72 arr.) 

Atkrentamosios varžybos 
asmeninės Olympic Round (70m) Compound Match Round (50m) Olympic Round 

(30m) 
komandinės 24 arr. Team Final 

Match (70m) 
24 arr. Team Final Match (50m) 24 arr. Team Final 

Match (30m) 
mišrių porų 70m Round (16 arr.) 50m Round (16 arr.) 30m Round (16arr.) 

 
 
 



Lietuvos čempionate grupės sudaromos jei yra 2 ir daugiau dalyvių. 
Jei grupėje yra tik vienas dalyvis – jis tampa čempionato nugalėtoju, bet ne čempionu. 
 
Komandos sudaromos iš trijų tos pačios klasės ir lanko tipo (mišriose porose - vyro ir 
moters to paties lanko tipo) aukščiausius rezultatus kvalifikacijoje parodžiusių to paties 
klubo lankininkų. Komandos kapitonas gali keisti komandos sudėtį pateikdamas ją raštu 
organizaciniam komitetui likus daugiau negu viena valanda prieš prasidedant 
atkrentamosioms varžyboms. 
 
 
Apdovanojimai: 
Dalyviai apdovanojami pagal finalų rezultatus. 
Lietuvos čempionu tampa aukščiausią vietą užėmęs lietuvis.  
 
 
Registracija: 
Starto mokestis 30 Lt. 
Klubai iki liepos 26 d. pateikia paraiškas el.paštu marius.grigaravicius@gmail.com. 
Pavėluota registracija 40 Lt. 
 
 
Varžybas organizuoja: 
Utenos lankininkų sporto klubas ir Lietuvos lankininkų federacija. 
Marius Grigaravičius (8 659 48051, marius.grigaravicius@gmail.com). 
Tomas Kučinskas (8 685 86695, tomas@archery.lt). 
 
 
Kita: 
- Varžybų dalyviai privalo dėvėti sportinę arba klubo aprangą bei sportinę avalynę 
atsižvelgiant į oro sąlygas.  
- Aikštėje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, būti neblaiviame ar 
apsvaigusiame stovyje.  
- 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. 
 
 
Orai Utenoje: 
http://www.gismeteo.lt/city/daily/4203/ 
 
Kaip atvykti: 
http://wikimapia.org/#lat=55.4921368&lon=25.702933&z=14&l=24&m=b 
  
Apgyvendinimas: 
http://www.utenainfo.lt/lt/apgyvendinimas   
Norintys galės pasistatyti palapines. 
 
Iki pasimatymo Utenoje!                                                       
                                                                                           Organizacinis komitetas 

 


