
 

 
 
 
 

Tarptautinės varžybos “Klaipėdos taurė” 
 

2019 m. rugpjūčio mėn. 17-18 d.  Klaipėda Smiltynė Smiltynės g.13 

Varžybos vykdomos pagal LLF nuostatas ir WA taisykles 

varžybų reitingas 300 taškų 

 
Varžybų programa 

 
šeštadienis rugpjūčio 17 d. 

10.00 – 10.45 Oficiali treniruotė, dalyvių registracija, techninė komisija 
 

10.45 – 11.00 Varžybų atidarymas 
 

11.00 – 14.00 Viena prisišaudymo serija, kvalifikacinės varžybos 
 

14.15 – 15.15 Pertrauka 
 

15.15 – 16.15 Viena prisišaudymo serija, komandinės varžybos 

 

sekmadienis rugpjūčio 18 d. 
 

10.00 – 10.45 Oficiali treniruotė 

10.45 – 13.45 Individualios atkrentamosios varžybos 

14.00  Apdovanojimai, varžybų uždarymas. 

 

*Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus varžybų programa gali keistis 
 
 
 



 
Individual competition  Qualification round  Individual eliminations and 

finals 

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

Skriemuliniai lankai vyrai ir moterys  50 m Round  Compoud Match Round (50m) 

Paprasti lankai vyrai ir moterys  50 m Round  Olympic Round (50m) 

 
 

Apdovanojimai: 
 
Dalyviai apdovanojami pagal finalų rezultatus. 
 

Registracija: 
 

Dalyviai registruojasi klaipėdos lankininkai puslapyje iki rugpjūčio 13 d. 

 
Registracija patvirtinama tik gavus banko pavedimą su dalyvio mokesčiu į VšĮ Sporto klubo 

Klaipėdos lankininkai banko sąskaitą LT69 3500 0100 0204 1320 (Paysera). Mokėjimo nurodyme 

reikia įrašyti: Dalyvio vardas, pavardė,klubas. 

Starto mokestis: – 15 €. 

Registruodamiesi sutinkate, kad jūsų vardas, pavardė, gimimo metai, klubo pavadinimas, 

lanko tipas, rezultatai ir kt. bus viešai skelbiama ir prieinama visuomenei. Jūs taippat sutinkate, kad 

viešai bus skelbiamos renginio metu užfiksuotos nuotraukos bei vaizdo medžiaga su jūsų atvaizdu. 

Komandinėse  varžybose komandos sudaromos iš vieno klubo lankininkų, po kvalifikacijos 

komandos atstovo teikimu. 

 

Varžybų dalyviai privalo dėvėti sportinę arba klubo aprangą bei sportinę avalynę. 

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, LFF atstovas kartu. 

 

Dėl nakvynės poreikio derinti su sporto bazės personalu: tel +37046391167 

Nakvynės vietų skaičius ribotas !!! 

 

Kontaktinis asmuo Laila Kuzmienė +370 61579909 l.kuzmiene51@gmail.com 

               klaipedoslankininkai@gmail.com 

 

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

https://klaipedoslankininkai.weebly.com/klaip279dos-taur279.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o9C4S1ULrE36U4DsqoqyzK7a-X2FcGbhxyiq1u4tjnM/edit?usp=sharing
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