
KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO KLUBAS 

                      
 

Kviečia dalyvauti  
Tarptautinėse šaudymo iš lanko varžybose 

 “Klaipėdos miesto pirmenybės” ir jūros šventėje 
 
  

2014 m. liepos 26-27 d.    Varžybų reitingas 300 taškų  

Smiltynės 13, Klaipėda 
 

 

Varžybų laikas ir programa:* 
 
Liepos 26 d., šeštadienis 

10.30 - 11.00    registracija ir techninė kontrolė; 

11.00 - 11.30    oficiali treniruotė; 

11.30 - 11.40   varžybų atidarymas;  

11.40 - 15.00    kvalifikacinės varžybos (70/50 m); 

15.00 – 15.30   oficiali treniruotė paprasti lankai; 

15.30 - 17.00    kvalifikacknės varžybos   paprasti lankai 30 m; 

Pasibaigus kvalifikacinėm varžybom grupėse vyks paguodos varžybos. 

 

Liepos 27 d., sekmadienis 

 

10.30 – 11.00    oficiali treniruotė;  

11.00 - 15:00     atkrentamosios varžybos ir finalai; 

15:30 - 17:00     komandų varžybos  

17:00                 apdovanojimai 

 

*Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, atskirų grupių starto laikas gali keistis. 

Komandos sudaromos iš 3-ijų to paties lanko tipo, to paties klubo sportininkų. 

Komandinėse varžybose nerungtyniaujantys sportininkai gali sudaryti skirtingų klubų  

nekonkurencines komandas, kurios tarpusavyje kovos dėl ypatingo prizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šaudymo grupės 
 

olimpiniai lankai moterys,      skriemuliniai lankai moterys,        paprasti lankai moterys, 

olimpiniai lankai vyrai,           skriemuliniai lankai vyrai,            paprasti lankai vyrai. 

 

 

Šaudymo pratimai 
 

 Olimpiniai lankai Skriemuliniai lankai Paprasti lankai 

Kvalifikacija 
Asmeninės  2 x 70 m  

 

2 x 50 m  2 x 30 m  

Atkrentamosios varžybos ir finalai 
Asmeninės  

 

70 m setai 50 m  30 m setai 

Komandinės  

 

70 m setai  50 m  30 m setai 

 

 

 

Apdovanojimai: 
Dalyviai apdovanojami pagal finalų rezultatus. 

Paguodos turnyro ir nekonkurencinių komandų varžybų dalyviai apdovanojami specialiais 

prizais. 

 

Registracija: 
Starto mokestis 25 Lt. Sportininkams iki 18 m. ir virš 50 m. mokestis 20 lt. 
Dalyviai registruojasi savo klubuose, klubai pateikia paraiškas ir nakvynės poreikį iki liepos 21 
d. 17.00 val Valentinui e-paštu klubasharmonija@gmail.com tel.   +37068777237 

Yra galimybė iki liepos 21 d, užsakyti nakvynę sporto pensionate 25, 26, 27 dienom. Nakvynės 

kaina 22-30 Lt. 

Ryšium su jūros švente po liepos 21 dienos registruojantys sportininkai viešbučiu turės 
rūpintys patys. Liepos 24 dieną registracija baigiama. 
 

Varžybas organizuoja: 
Klaipėdos miesto netradicinių sporto šakų klubas "Harmonija" 

klubasharmonija@gmail.com  

Klaipėdos miesto sporto ir kūno kultūros skyrius. 

Varžybų vyriausias teisėjas Valentinas Danilevičius. 

 

 

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

 
 
 


