Lankininkų klubas "Žaliasis lankas" kviečia visus į didžiausias Lietuvoje
tarptautines šaudymo iš lanko uždarose patalpose varžybas –
"Best Indoor", kurios vyks moderniausiame Alytaus miesto sporto
komplekse - Alytaus arenoje 2022 m. lapkričio 19 - 20 dienomis!

Šiais metais, kaip jau tapo įprasta, varžybos įtrauktos į Tarptautinės šaudymo
iš lanko federacijos (World Archery) kalendorių, o mes kaip visada ruošiame
įdomias veiklas, prizus ir siurprizus, unikalius apdovanojimus ir mažiau
unikalius, bet tikimės viliojančius piniginius prizus!

Preliminari varžybų programa
2022 m. lapkričio 19 d., šeštadienis
Kvalifikacinės varžybos, Komandinės varžybos
I grupė:
8:00 – 8:30 Registracija. Techninė komisija
8:30 – 8:45 Atidarymo ceremonija
8:45 – 12:15 Oficiali treniruotė (3 serijos). Kvalifikacinės varžybos
12:15 – 13:45 Komandinės varžybos nuo 1/8 iki dvikovos dėl bronzos
13:45 – 14:45 Pietūs
II grupė:
12:45 – 13:45 Pietūs
13:45 – 14:15 Registracija. Techninė komisija
14:15 – 14:30 Atidarymo ceremonija
14:30 – 18:00 Oficiali treniruotė (3 serijos). Kvalifikacinės varžybos
18:00 – 19:30 Komandinės varžybos nuo 1/8 iki dvikovos dėl bronzos
2022 m. lapkričio 20 d., sekmadienis
Atkrintamosios varžybos, Papildomas turnyras, Finalai
9:00
 Individualios atkrintamosios varžybos nuo 1/16 iki dvikovos dėl bronzos
 Papildomas turnyras
14:00
 Auksas: Ilgieji lankai, komandinės
 Auksas: Paprasti lankai, komandinės
 Auksas: Skriemuliniai lankai, komandinės
 Auksas: Olimpiniai lankai, komandinės
 Auksas: Ilgieji lankai, vyrai ir moterys
 Auksas: Paprasti lankai, vyrai ir moterys
 Auksas: Skriemuliniai lankai, vyrai ir moterys
 Auksas: Olimpiniai lankai, vyrai ir moterys
17:30
 Apdovanojimų ceremonija
Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir kitų veiksnių varžybų programa gali keistis.

Grupės ir pratimai
Grupės:
 Olimpiniai lankai, vyrai ir moterys;
 Skriemuliniai lankai, vyrai ir moterys;
 Paprasti lankai, vyrai ir moterys;
 Ilgieji, tradiciniai ir istoriniai lankai, vyrai ir moterys.
Grupės sudaromos jei yra 8 ir daugiau dalyvių.

Pratimai:
 Olimpiniai lankai: kvalifikacija 18m Round, atkrintamosios – Recurve Elimination Round (18m);
 Skriemuliniai lankai: kvalifikacija 18m Round, atkrintamosios – Compound Elimination Round (18m);
 Paprasti, ilgieji, tradiciniai ir istoriniai lankai: kvalifikacija 18m Round, atkrintamosios – Barebow
Elimination Round (18m).
Į atkrintamasias varžybas kiekvienoje grupėje patenka 32 dalyviai.
Registracija
Dalyviai registruojasi www.zaliasislankas.lt/BestIndoor nuo 2022 m. rugsėjo 28 d. iki lapkričio 14 d.
Registracija bus patvirtinta tik gavus banko pavedimą su dalyvio (-ių) starto mokesčiu.
Starto mokestis:
 Mokėjimas iki 2022 11 07 - 40 Eur;
 Mokėjimas nuo 2022 11 08 - 50 Eur.
Į starto mokestį įskaičiuotas dalyvio krepšelis su varžybų suvenyrais, sriuba, užkandis, desertas ir kava/arbata
pirmą varžybų dieną, desertas ir kava/arbata antrą varžybų dieną.
Rekvizitai pavedimui:
Gavėjo pavadinimas: VšĮ “Žaliasis lankas”
Įmonės kodas: 302809886
Sąskaitos numeris: LT47 7300 0101 3245 8530
Mokėjimo paskirtis: Best Indoor ir lankininko (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės).
Apgyvendinimas
Varžybų metu viešbučiais dalyviai rūpinasi savarankiškai. Specialius pasiūlymus dėl apgyvendinimo Alytuje
galima rasti varžybų internetinio puslapio www.zaliasislankas.lt/BestIndoor skiltyje ACCOMODATION.
Apdovanojimai
Varžybų „Best Indoor“ prizininkai (pirmos 3 vietos) bus apdovanoti unikaliais prizais. Kiekvienos grupės
nugalėtojas bus papildomai apdovanotas piniginiu prizu, kurio dydis priklausys nuo dalyvių skaičiaus grupėje.
Organizatoriai ir partneriai

Kontaktinė informacija
El. p. info@zaliasislankas.lt, tel.nr. +370 630 65388 (Inga).

