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LSD „ŽALGIRIS“ TAURĖS VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

 

 
 I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
1. Vykdyti šaudymo sporto plėtros Lietuvoje programą, populiarinti šaudymo sportą Lietuvoje. 
2. Atkurti Utenos miesto tradicijas, organizuoti ir skatinti Utenos apskrities bei Lietuvos šaulių dalyvavimą šaudymo 

sporto veikloje. 
 

II. ORGANIZATORIAI 
Varžybas rengia Sporto Klubas „Skardis“.  Atsakinga už varžybų vykdymą bei dalyvių saugumą – vyr. varžybų teisėja 

Tatjana Klimova (mob.: +370 680 00172). 
Vyr. varžybų sekretorė – Virginija Liškauskienė (tel.Nr.+370 611 22853). 
 

III. VYKDYMO DATA IR VIETA  
Varžybos vykdomos 2020 m. sausio 4 d. Utenoje, adresu V.Kudirkos 5. 
Varžybų pradžia –       sausio 4 d. 8.30 val. 
     
IV. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA 
Varžybos, skirtos LSD „Žalgiris“ TAUREI  laimėti – atviros, asmeninės-komandinės.  Dalyvauja įvairių klubų, 

sporto mokyklų, miestų sportininkai.  Komanda mišri; komandos sudėtis: trys sportininkai šautuvo rungties, trys 

sportininkai pistoleto rungties. Sportininkai gali dalyvauti abiejose ginklo rungtyse. 
Varžybų programa:  I gr. 2005m.g. ir jaunesni; PP40 ir PŠ40, (merginos, vaikinai); 
   II gr. 2001-2004 m.g.; PP60 ir PŠ60, (merginos, vaikinai); 
   III gr. 1999m.g. ir vyresni, (moterys, vyrai). 
Neįgaliųjų grupė: P2, P1, P5, R3mix, R4, PŠ60 nuo atramos (moterys, vyrai). 
 

Norintys susipažinti su šaudymo sporto elementais, registruojami varžybų eigoje. 
   
V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR  APDOVANOJIMAS 

 III gr. sportininkai, užėmę pirmąsias šešias (6) vietas, patenka į finalą; 

 iš neįgaliųjų grupės sportininkas, surinkęs daugiausiai taškų, patenka į finalą; 

 vienas finalo dalyvis – organizatorių sprendimu. 
Vyks moterų bei vyrų finalai. 

 II ir I gr.  aštuoni sportininkai patenka į finalą pagal serijos vidurkį. 
Vyks merginų bei vaikinų finalai. 
 

 Nugalėtojai apdovanojami taure, medaliu,  diplomu ir prizu; prizininkai atskirose ginklo rūšyse apdovanojami 

medaliais ir diplomais. Komanda, surinkusi daugiausia taškų abiejose ginklo rūšyse, skelbiama nugalėtoja. Komanda-

nugalėtoja (šautuvas + pistoletas) apdovanojama taure ir prizu. 
 

VI. DALYVIŲ PRIĖMIMAS IR PARAIŠKOS 
Paraiškos priimamos telefonu arba el. paštu (virginija@kriptidas.lt),  (tanaaja@gmail.com),   iki gruodžio 20 d.;  
Visas dalyvių komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai.  Vienas starto 

mokestis vienam nariui 10 eurų. 
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