DVIKOVŲ VARŽYBOS
“BALANDIS’22”
2022 m. balandžio 9-10 d.
Alytaus lankininkų klubo „Žaliasis lankas“ treniruočių bazė (Pramonės g. 5 (III aukštas), Alytus)
Preliminari varžybų programa
Šeštadienis (balandžio 9 d.)
I GRUPĖ (max. 20 dalyvių) olimpiniai lankai, ilgieji ir tradiciniai lankai
9.20 – 9.40 Dalyvių registracija. Techninė komisija;
9.40 – 9.45 Varžybų atidarymas;
9.45 – 12.00 Oficiali treniruotė (3 serijos). Kvalifikacinės varžybos (18m Round);
12.00 – 12.30 Pertrauka;
12.30 – 16.00 Individualios dvikovų varžybos (Robin Round*);
16.15 Apdovanojimai
Sekmadienis (balandžio 10 d.)
II GRUPĖ (max. 20 dalyvių) skriemuliniai lankai, paprasti lankai
9.20 – 9.40 Dalyvių registracija. Techninė komisija;
9.40 – 9.45 Varžybų atidarymas;
9.45 – 12.00 Oficiali treniruotė (3 serijos). Kvalifikacinės varžybos (18m Round);
12.00 – 12.30 Pertrauka;
12.30 – 16.00 Individualios dvikovų varžybos (Robin Round*);
16.15 Apdovanojimai
Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus varžybų programa gali keistis.
*Robin Round – dvikovų varžybos, kuriose savo grupėse lankininkai dvikovose susitinka visi su visais.
Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus grupėse lankininkai gali būti skirstomi į pogrupius, o į kitus etapus patenka
ir nugalėtojais tampa daugiausiai dvikovų laimėję lankininkai. Detalesnė informacija apie varžybų eigą bus
patikslinta atidarymo metu.

Pratimai ir dalyviai
Lankų tipai:
 Olimpiniai lankai;
 Skriemuliniai lankai;
 Paprasti lankai;
 Ilgieji ir tradiciniai lankai;
Vyrai ir moterys šaudo bendrose grupėse.

Amžiaus grupės:
 Suaugusieji;
 Jaunimas;
 Jauniai.

Apdovanojimai
Šaudymo iš lanko varžybose Sausis‘22, Vasaris’22, Kovas’22 ir Balandis’22 dalyvaujantys lankininkai pirmą
kartą turės galimybę surinkti unikalų – 4 dalių medalį! Kiekvienų varžybų metu, suaugusiųjų ir paprastų lankų,
jaunių grupių prizininkai bus padovanoti 1 pilno medalio detale, tad geriausiai visuose etapuose pasirodę
lankininkai turės galimybę surinkti pilną medalio komplektą!
Apranga
Varžybose dalyviams rekomenduojama laisva, sportinė arba klubų apranga bei sportinė avalynė.

Papildoma informacija
Atsižvelgiant į SAM 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
(37,3oC ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
Registracija
Dalyviai registruojasi www.zaliasislankas.lt/varzybos iki balandžio 5 d. Registracija patvirtinama tik gavus
banko pavedimą su dalyvio mokesčiu į VšĮ „Žaliasis lankas“ banko sąskaitą LT47 7300 0101 3245 8530
(Swedbank). Mokėjimo nurodyme reikia įrašyti: balandis22 ir dalyvio vardas, pavardė.
Starto mokestis: startuojantys suaugusiųjų grupėse – 20 €, startuojantys jaunimo, jaunių grupėse – 10 €.
Dalyvių skaičius ribotas, pirmenybė suteikiama anksčiau savo registraciją patvirtinusiems lankininkams.
Varžybas organizuoja lankininkų klubas „Žaliasis lankas“.

