
Šaudymo iš lanko varžybos Kauno taurė 2022 

Lietuvos taurės antras etapas 

2022m. liepos 2d.  

Sporto mokyklos Gaja stadionas (Partizanų g. 192)  

KAUNAS  

Time and place:  July 2, 2022, Kaunas, Partizanu str. 192 

Varžybos vykdomos pagal LLF varžybų nuostatus ir WA taisykles/ competition by LLF 
competition regulations and WA rules 

Varžybų programa / Competition schedule: 
 
10:00 – 10:30 Dalyvių registracija, techninė komisija  / Registration, equipment inspection 
10:30 – 10:45 Varžybų atidarymas / Opening ceremony 
10:45 – 14:00 Oficiali treniruotė (3 serijos). Kvalifikacinės varžybos / 3 practice ends, qualification round. 
14:00 – 14:30 Pertrauka / Break 
14:30 – 18:30 Individualios atkrintamosios ir mišrių porų komandinės varžybos / Individual and mix 
team elimination round 
19:00 Apdovanojimai / Award ceremony 
 
* Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus varžybų programa gali keistis / Competition schedule might can 
change depending on the number of participants. 
 
Dalyviai / Participants: 

Olimpiniai lankai vyrai ir moterys / recurve men and women 70m round 

Skriemuliniai lankai vyrai ir moterys / compund men and women 50m round 

Paprasti lankai vyrai ir moterys / Barebow men and women 50m round 

Ilgieji lankai vyrai ir moterys / longbow men and women 30m round 

 
 Dalyviai registruojasi užpildydami formą / Competitors registration form: 
https://forms.gle/sTAjTGL5gUCoxJwt7 
 

Dalyvių registracija iki birželio 28d. / Registration until 28’th June 
 

Entry fee / Starto mokestis: 20 Eur 
Registracija patvirtinama tik gavus banko pavedimą su dalyvio starto mokesčiu į Sporto klubo Kauno 

lankininkai banko sąskaitą: LT467180900000700625. Mokėjimo paskirtyje nurodoma: KT, dalyvio 
vardas, pavardė, lanko grupė. Registration will be confirmed only after payment to bank account 
LT467180900000700625, in notes – KT, name, surname and division. 

 

https://forms.gle/sTAjTGL5gUCoxJwt7


Grupės sudaromos jei yra 3 ir daugiau dalyvių. Jei dalyvių mažiau, šaudoma bendroje grupėje 
/Groups will be formed if will be 3 or more participants in group. If participants will be less, men and 
women shooting in one group. 

Mišrios komandos sudaromos iš to paties lanko tipo vyro ir moters  
 
Varžybų dalyviai privalo dėvėti sportinę arba klubo aprangą bei sportinę avalynę. Draudžiama vartoti 

alkoholinius gėrimus, būti neblaiviame ar apsvaigusiame stovyje. Varžybų dalyviai patys rūpinasi 
sveikatos bei nelaimingų atsitikimų draudimu. Varžybų klausimai sprendžiami atsižvelgiant į WA 
taisykles. Galutinį sprendimą priima šaudymo vadovas, vyr. teisėjas, bei organizatorių atstovas bendru 
sprendimu.  

Competitors must wear sports or club clothing and footwear. It is forbidden to drink alcohol or to 
be intoxicated. Competitors take care of health and accident insurance themselves. Competition issues 
will be followed by WA rules. The final decision is made by the shooting manager, main judge, and  
representative of the organizers by joint decision. 

 
 

Varžybas organizuoja sporto klubas Kauno lankininkai su sporto mokykla Gaja / Competition is 
organized by the sports club Kauno lankininkai and sport school Gaja 

Contacts: Algimantas Petrauskas (+370 611 00313, el. paštas: a.v.petrauskas@gmail.com)  
 
 
 
 


