
 

ATVIRAS LIETUVOS ŠAUDYMO IŠ LANKO 
ČEMPIONATAS 

                      
2014 m. liepos 5-6 d. 

Smiltynės 13, Klaipėda 
  

Čempionatas pravedamas pagal LLF nuostatus ir WA taisykles. 

Varžybų reitingas 800 taškų 
 

 Šaudymo grupės:   Lankų tipai: 

 

             - moterys;   - olimpinis; 

             - vyrai.   - skriemulinis; 

    - paprastas, 

                                                                          - ilgasis. 

 

Varžybų laikas ir programa:* 

 

*Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, varžybų laikas ir programa gali keistis. 

 

Liepos 5 d, šeštadienis 

10:30-11:15    Registracija ir techninė kontrolė; 

11:15-11:45    Oficiali treniruotė olimpiniai, skriemuliniai lankai; 

11:45-12:00    Varžybų atidarymas;  

12:00-15:00    Kvalifikacinės varžybos ( 70/50 m Round) 

15.00 -15.30   Oficiali treniruotė paprastiems ir ilgiesiems lankams 

15:00-18:30    Kvalifikacinės varžybos ( 30 m Round) 

 

Liepos 6d, sekmadienis 

10:00-10:30 Oficiali treniruotė  

10:30-16:00 Individualios atkrentamosios varžybos ir finalai  

16:00-18:00 Komandinės varžybos  

18:00           Apdovanojimai. 

 

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 3-jų to pačio lanko tipo, tos pačios klubo lankininkų. 

 

 

 

 

 



 
 

Dalyvių grupės ir pratimai: 

 

Individualios varžybos  Kvalifikacija  Atkrentamosios varžybos ir 

finalai  

Olimpiniai lankai, moterys ir vyrai 70m Round  Olympic Round (70m) 

Skriemuliniai lankai, moterys ir 

vyrai 

50m Compound 

Round  

Compound Match Round (50m) 

Paprasti ir ilgieji lankai,moterys ir 

vyrai 

30m Round  Olympic Round (30m) 

   

   

 

 

Apdovanojimai: 

Dalyviai apdovanojami pagal finalų rezultatus. 

Lietuvos čempionu tampa aukščiausią vietą užėmęs lietuvis. 

 

Registracija: 

Starto mokestis 30 Lt. 

Dalyviai registruojasi savo klubuose, klubai iki birželio 30 d. pateikia paraiškas ir 

nakvynės poreikį Lailai e-paštu l.kuzmiene51@gmail.com (+37061579909). 

Nakvynės kaina 22-30 Lt. 

Kitas viešbutis http://www.dryzuotas.lt/en/viesbutis 

Pavėluota registracija 40 Lt. 

 

Varžybas organizuoja: 

Klaipėdos miesto netradicinių sporto šakų klubas "Harmonija" (Valentinas, +37068777237, 

klubasharmonija@gmail.com); 

 

Lietuvos lankininkų federacija 

 

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. 

 

 

 

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