
2019 m. kovo 23-24 d. 

Utenos daugiafunkcis sporto centras (K.Donelaičio g. 38, Utena) 

Čempionatas vykdomas pagal LLF nuostatus ir WA taisykles 

Varžybų reitingas 500 taškų 

 
Varžybų programa 

 

Šeštadienis (kovo 23 d.)  

Suaugusiųjų grupės 

09:00-09:30 Dalyvių registracija ir techninė komisija 

09:30-10:00 Oficiali treniruotė  

10:00-10:15 Varžybų atidarymas  

10:15-13:30 Kvalifikacinės varžybos  

13:30-14:00 Pertrauka  

14:00-16:00 Komandinės atkrintamosios varžybos ir finalai 

16:00-20:00 Individualios atkrintamosios varžybos ir finalai 

20:30- Apdovanojimai 

 

 

Sekmadienis (kovo 24 d.)  

Senjorų, jaunimo, jaunių ir jaunučių grupės 

09:00-09:30 Dalyvių registracija ir techninė komisija 

09:30-10:00 Oficiali treniruotė  

10:00-10:15 Varžybų atidarymas  

10:15-13:30 Kvalifikacinės varžybos  

13:30-14:00 Pertrauka  

14:00-17:00 Individualios atkrintamosios varžybos ir finalai 

17:30- Apdovanojimai 

 

Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus varžybų programa gali keistis.

Lankų tipai: 

- Olimpiniai lankai 

- Skriemuliniai lankai 

- Paprasti lankai 

- Ilgieji ir istoriniai lankai 

 

Amžiaus grupės: 

- Vyrai, moterys 

- Senjorai, senjoros 

- Vaikinai, merginos 

- Jauniai, jaunės 

- Jaunučiai, jaunutės

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. Komandos sudaromos iš trijų tos 
pačios klasės, lanko tipo ir to paties klubo lankininkų. Varžybų dalyviai privalo dėvėti sportinę arba klubo aprangą bei sportinę 
avalynę. Draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, būti neblaiviame ar apsvaigusiame stovyje. Varžybų dalyviai patys rūpinasi 
maitinimu, 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. 

 

Registracija 

Dalyviai registruojasi  www.ulk.lt 
Dalyvių registracija iki kovo 17d. Dalyvių skaičius ribotas. 

Starto mokestis: suaugusieji – 15 €, senjorai, jaunimas, jauniai, jaunučiai – 10 € 

Senjorai, jaunimas, jauniai, jaunučiai, norintys startuoti ir suaugusiųjų grupių varžybose privalo užsiregistruoti  du kartus. 
Jiems startinis mokestis už abi dienas -15 € .Pavėluota registracija 25 €. Registracija patvirtinama gavus pavedimą. 

Banko pavedimas turi būti atliktas:  

Gavėjo pavadinimas: Utenos Lankininkų klubas 

Įmonės kodas: 302305078 

Sąskaitos numeris: LT90 7300 0101 1389 8164 

Mokėjimo paskirtis: Starto mokestis už  LANKININKĄ (- US) VARDAS (-AI) PAVARDĖ (-ĖS) 
 

 
Kontaktinis asmuo Marius Grigaravičius +370 659 48051 marius.grigaravicius@gmail.com 

http://ulk.lt/atviras-lietuvos-saudymo-is-lanko-uzdarose-patalpose-cempionatas-2019/
mailto:marius.grigaravicius@gmail.com

