
 

 

 

 

Atviras Lietuvos šaudymo iš lanko čempionatas 
 

 

 

2022 m. liepos 23-24 d.  

LSC sporto kompleksas „Druskininkai“, M. K. Čiurlionio g. 115A, Druskininkai 

 

Varžybos vykdomos pagal LLF nuostatus ir WA taisykles 

 

 

 

 

Preliminari varžybų programa 

 

Šeštadienis (liepos 23 d.) 

visi lankų tipai, kvalifikacinės, komandinės, mišrių porų varžybos 

 

10.00 – 10.30 Dalyvių registracija. Techninė komisija;  

10.30 – 10.45 Varžybų atidarymas;  

10.45 – 14.00 Oficiali treniruotė (3 serijos). Kvalifikacinės varžybos; 

14.00 – 15.00 Pertrauka; 

15.00 – 18.00 Mišrių porų, komandinės atkrintamosios varžybos ir finalai 

 

 

 

Sekmadienis (liepos 24 d.) 

visi lankų tipai, individualios atkrintamosios varžybos, finalai 
 

10.30 – 11.00 Oficiali treniruotė;  

11.00 – 15:00 Individualios atkrintamosios varžybos; 

15.30 Apdovanojimai 

 

Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus varžybų programa gali keistis. 

 

 

Pratimai ir dalyviai 

 

Lankų tipai: 

 Olimpiniai lankai; 

 Skriemuliniai lankai; 

 Paprasti lankai; 

 Ilgieji ir tradiciniai lankai; 

 

Amžiaus grupės: 

 Suaugusieji. 

 

Lietuvos čempionate grupės sudaromos jei yra 2 ir daugiau dalyvių.  

Jei grupėje yra tik vienas dalyvis – jis tampa čempionato nugalėtoju, bet ne čempionu.  

Lietuvos čempionu tampa aukščiausią vietą užėmęs lietuvis. 
Varžybų dalyviai privalo dėvėti sportinę arba klubo aprangą bei sportinę avalynę. 



 

Varžybų dalyviai patys rūpinasi sveikatos bei nelaimingų atsitikimų draudimu. 

Varžybų klausimai sprendžiami atsižvelgiant į WA taisykles. Galutinį sprendimą priima šaudymo vadovas, 

vyr. teisėjas, organizatorių atstovas bei LLF atstovas kartu. 

 

Registracija 

 

Dalyviai registruojasi www.zaliasislankas.lt/varzybos iki liepos 14 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: LC ir dalyvio vardas, pavardė. Starto mokestis – 30 eur.  

Dalyvių skaičius ribotas, pirmenybė suteikiama anksčiau savo registraciją patvirtinusiems lankininkams. 

 
Apgyvendinimas 

 

Lietuvos šaudymo iš lanko čempionato metu (liepos 22 – 24 dienomis) yra galimybė apsistoti LSC sporto 

komplekso „Druskininkai“ viešbutyje (atstumas iki varžybų aikštės ~500 m). Visi kambariai dviviečiai, 

kaina parai asmeniui 18 eur. Dėl kambarių užsakymo ir kitų su apgyvendinimu susijusių klausimų susisiekite 

su čempionato organizatoriais el.p. info@zaliasislankas.lt arba telefonu +370 630 65388 (Inga). 

 

Maitinimas 

 

Abi čempionato dienas yra galimybė užsisakyti maitinimą pietų pertraukos metu. Kaina asmeniui dienai 8 

eur (pasirinkimas iš 2 karštų patiekalų + gėrimas). Maitinimo poreikį reikia nurodyti registracijos metu ir 

apmokėti iki liepos 14 d. Mokėjimas už maitinimą – į tą pačią sąskaitą kaip ir starto mokestis.  

 

 

 

 

 

 

Šaudymo iš lanko varžybas organizuoja „Žaliasis lankas“ ir Lietuvos lankininkų federacija. 


