
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Indoor Match Round (18m); 

 Skriemuliniai lankai: kvalifikacija 18m Round, 
atkrintamosios – Compound Indoor Match Round 
(18m); 

 Paprasti, ilgieji, tradiciniai ir istoriniai lankai: kvalifikacija 
18m Round, atkrintamosios – Recurve Indoor Match 
Round (18m). 

Į atkrintamasias varžybas kiekvienoje grupėje patenka 32 dalyviai. 

Preliminari varžybų programa: 

 Šeštadienis (lapkričio 21 d.): 

Dalyvių atvykimas; 

Registracija ir inventoriaus patikra; 

Oficiali treniruotė; 

Varžybų atidarymas; 

Kvalifikacinės varžybos; 

Komandinės varžybos. 

 Sekmadienis (lapkričio 22 d.): 

Individualios atkrintamosios varžybos ir finalai; 

Papildomas turnyras nepatekusiems į finalines varžybas; 

Apdovanojimų ceremonija. 

 
Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir kitų veiksnių varžybų 
programa gali keistis. 

 

Registracija:  
Dalyviai registruojasi varžybų internetiniame 
puslapyje www.zaliasislankas.lt/BestIndoor nuo 2020 m. 
spalio 31 d. iki lapkričio 18 d. Registracija bus patvirtinta tik 
gavus banko pavedimą su dalyvio (-ių) starto mokesčiu. 

Starto mokestis: 

 Mokėjimas iki 2020 11 15 - 30 Eur; 

 Mokėjimas nuo 2020 11 16 - 40 Eur. 
Į starto mokestį įskaičiuotas dalyvio krepšelis su varžybų 
suvenyrais, sriuba, desertas ir kava/arbata pirmai varžybų 
dienai, desertas ir kava/arbata antrai varžybų dienai. 
 
Banko pavedimas turi būti atliktas: 
Gavėjo pavadinimas: VšĮ “Žaliasis lankas” 
Įmonės kodas: 302809886 
Sąskaitos numeris: LT47 7300 0101 3245 8530 
Mokėjimo paskirtis: Starto mokestis už 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:  
 

 

 
 
 
Kontaktinis asmuo Inga (+370 630 65388, inga @ archery.lt). 


