Tarptautinės varžybos
„V. Juozapaičio atminimo taurė“
(II atrankinės varžybos į Europos šaudymo iš lanko čempionatą)
Reitingas 300
2022 m. balandžio 30 d. Smiltynės g. 13, Smiltynė,
Klaipėda
April 30 2022, Klaipeda, Smiltynė, Smiltynės 13

Varžybų programa / Competition program:
Šeštadienis balandžio 30 d. / April 30
11.00 – 11.30 Oficiali treniruotė, dalyvių registracija, techninė komisija / Official practice,
registration, equipment inspection
11.30 – 11.45 Varžybų atidarymas / Opening ceremony
11.45 – 13.45 Viena prisišaudymo serija, kvalifikacinės varžybos / One practice end, qualification
round
14.00 – 15.00 Pertrauka / Break
15.00 – 18.00 Individualios atkrintamosios varžybos / Individual eliminations
18.30 Apdovanojimai, varžybų uždarymas / Award ceremony
*Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, varžybų laikas ir programa gali keistis.
* The competition schedule might change depending on the number of participants.
Individualios varžybos /
Divisions
Olimpiniai lankai, moterys ir vyrai /
Recurve, women & men
Skriemuliniai lankai, moterys ir
vyrai / Compound, women & men
Paprasti lankai, moterys ir vyrai /
Barebow, women & men

Kvalifikacija /
Qualification
round

Atkrintamosios varžybos ir
finalai / Elimination round and
Finals

70 m

Recurve Match Round (70 m)

50 m

Compound Match Round (50 m)

50 m

Barebow Match Round (50 m)

Apdovanojimai / Awards:
Dalyviai apdovanojami pagal finalų rezultatus.
The winners are determined by the results of tournament and awarded with medals and cups.
Registracija/ Registration:
Starto mokestis - 20 eurų.
Entry fee – 20 Eur per bow class.
Dalyviai registruojasi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvQn2VAregET9HsX6JzSo5Z4ReRXYUZyyPpgn6
GUIVnXAtkA/viewform iki balandžio 22 d.
Please register using our online registration form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvQn2VAregET9HsX6JzSo5Z4ReRXYUZyyPpgn6
GUIVnXAtkA/viewform by 22nd of April.
Dalyvių sąrašas / List of participants:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ixa6VdzvxADWYYviiHAxW9VyM8bmFAaXREFkCWi
Nugk/edit?fbclid=IwAR0LYzR3TVnBzZtdJGCXc6j6GC625nQYypy7cj19mXi7rvkcb0TRl0f70s#gid=1517952471
Registracija patvirtinama tik gavus banko pavedimą su dalyvio starto mokesčiu į VšĮ Sporto
klubo Klaipėdos lankininkai banko sąskaitą LT69 3500 0100 0204 1320 (Paysera). Mokėjimo
paskirtyje nurodoma: dalyvio vardas, pavardė, klubas.
Registration will be complete and considered final when a bank transaction is received. The bank transaction
has to be made to: name of recipient: Klaipėdos lankininkai, IBAN: LT69 3500 0100 0204 1320,
SWIFT/BIC: EVIULT21XXX, Bank code: 35000 Paysera LT, in notes: JTaure, name, surname, division.
Varžybų dalyviai privalo dėvėti sportinę arba klubo aprangą bei sportinę
avalynę. Varžybų dalyviai patys rūpinasi sveikatos bei nelaimingų atsitikimų
draudimu.
Participants must wear sports or club clothing and athletic footwear. The participants of the
competition take care of health and accident insurance themselves.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
rekomendacijas: 1. Sportininkams privaloma turėti asmeninę sporto įrangą bei
vengti kontakto su kitiems asmenims priklausančia įranga; 2. Sportininkams (kai
nesportuoja) ir kitiems varžybų dalyviams privaloma dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones; 3. Privaloma laikytis saugaus atstumo bei
vengti tiesioginio fizinio kontakto. Varžybose dalyvauti draudžiama jei sportininkas
turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas (37,3 oC ir
daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Taking into account the recommendations of the Ministry of Health of the Republic of Lithuania:
1. Athletes must have personal sports equipment and avoid contact with equipment belonging to
other persons;
2. Athletes (when not exercising) and other competitors must wear protective equipment covering
their nose and mouth;
3. A safe distance and direct physical contact must be maintained.
Participation in the competition is prohibited if the athlete has acute signs of upper respiratory
diseases (fever (37.3oC or more), running nose, cough, sneezing, obstructing breathing, etc.
Esant nakvynės poreikiui, yra galimybė apsistoti Smiltynės sporto ir sveikatingumo bazėje,
daugiaviečiuose kambariuose. Nakvynės vietų skaičius ribotas. Dėl nakvynės kreiptis tel. nr.
+37046391167
In case of need for accommodation, it is possible to stay in Smiltyne Sports and Wellness Base, in multi-bed
rooms. Accommodation is limited. For accommodation please call +37046391167

Varžybų dienai yra galimybė užsisakyti pietus (sriuba ir vištienos kepsnys, kaina – 8 Eur), kurie bus
pristatyti į aikštę. Pageidaujantys maitinimo, turėtų tai pažymėti pildydami registracijos anketą bei
pervesti pinigus kartu su starto mokesčiu.
It is possible to order lunch (soup and chicken steak, price - 8 Eur) for the competition day, which will be
delivered to the range. Those who want to order meals should indicate this by filling in the registration form
and transferring the money along with the entry fee.

Kontaktiniai asmenys / Contact information: Laila Kuzmienė +370 61579909,
Kristina Abromavičienė +37067464253 (dėl registracijos)
el. paštas: klaipedoslankininkai@gmail.com
Kelto grafikas į Smiltynę / Ferry schedule: http://www.keltas.lt/

