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LLF tvarkaraštyje patvirtintų varžybų ir kitų renginių saugumo taisyklės 
 
 
LLF tvarkaraštyje patvirtintos varžybos ir kiti renginiai vykdomi tik nustatytose vietose ir 
nustatytu laiku, laikantis šių taisyklų, LLF varžybų rengimo nuostatų ir WA taisyklių. 
 
Organizatoriai atsako už varžybų ir kitų renginių turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų 
saugumą. Varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi tik tose sporto bazėse, specialiai tam 
skirtose vietose ar atvirose teritorijose, kuriose galima užtikrinti žmonių saugumą. 
 
Kiekvienam renginiui turi būti paskirtas šaudymo vadovas, kuris: 
- nustato ir įgyvendina bet kurias reikalingas saugumo priemones, kurias jis laiko būtinas, 
- kontroliuoja šaudymo eigą, šaudymo pradžią ir pabaigą, 
- užtikrina saugų renginio dalyvių, žiūrovų, kitų žmonių judėjimą aikštėje (salėje), 
- pavojaus atveju duoda penkis garsinius signalus šaudymui stabdyti, vienas garsinis 
signalas šaudymą leidžia tęsti. 
 
Lankininkai negali: 
- kelti lanką ant šaudymo linijos ir/ar šauti be šaudymo vadovo leidimo, 
- nueiti nuo šaudymo linijos su strėle lanke, 
- taikyti nesaugią šaudymo techniką („aukštas tempimas“), 
- liesti kitų lankininkų inventorių be jų leidimo, 
- vartoti dopingą, alkoholinius gėrimus, rūkyti, būti neblaiviame ar apsvaigusiame stovyje. 
 
Lankininkai privalo: 
- naudoti tik techniškai tvarkingą inventorių, 
- šaudyti tik tam skirtoje vietoje ir tam skirtu metu, 
- lanką su strėle arba be jos įtempti tik nuo šaudymo linijos ir tik į taikinių pusę, įsitikinus, 
kad priekyje nėra žmonių, 
- laikytis atsargumo traukiant strėles iš skydų, 
- netrukdyti kitiems lankininkams, 
- pastebėję aplinkos veiksnius, kurie gali sukelti pavojingas situacijas, nedelsiant 
informuoti apie tai atsakingus asmenis. 
 
Visų varžybų, renginių metu privalo budėti aptarnaujantis medicinos personalas, kuris 
galėtų suteikti pirmąją pagalbą. 
 
Registruodamasis į varžybas lankininkas sutinka ir privalo laikytis LLF tvarkaraštyje 
patvirtintų varžybų ir kitų renginių saugumo taisyklių, LLF tvarkaraštyje patvirtintų varžybų 
rengimo nuostatų, WA taisyklių. 
Nesilaikantiems taisyklių ir nuostatų gali būti draudžiama tęsti dalyvavimą varžybose, gali 
būti anuliuoti surinkti taškai, užimtos vietos, gali būti taikoma diskvalifikacija. 


