LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGA
LITHUANIAN SHOOTING SPORT UNION
2020 METŲ LIETUVOS KOMANDINIO-ASMENINIO JAUNUČIŲ ČEMPIONATO
PNEUMATINIAIS GINKLAIS NUOSTATAI
1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.1 Organizuoti ir skatinti Lietuvos šaudymo sporto mėgėjų aktyvumą šaudymo sporto
veikloje;
1.2 Sukurti palankias konkurencines sąlygas tobulėti sportininkų meistriškumui.
2.

DALYVIAI

2. 1.Varžybose dalyvauja sporto mokymo įstaigų, klubų komandos.
2. 2.Dalyvių amžius:
 Jaunučių (gim. 2004 m.ir jaunesnių) šaudymo PnG komandos;
2. 3.Visų amžiaus grupių komandos sudėtis – 3 mergaitės ir 3 berniukai. . Komandinėse
varžybose leidžiama registruoti nepilnos sudėties miesto komandą. Visi dalyviai dalyvauja ir
asmeninėje įskaitoje.
3. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS
3. 1.Varžybų rengėjas – Lietuvos šaudymo sporto sąjunga.
3. 2.Taikiniais aprūpina Lietuvos šaudymo sporto sąjunga.
3. 3.Varžybos vyks 2020 m. spalio 21-22 dienomis, Alytaus sporto ir rekreacijos centro
pneumatikos šaudykloje, pradžia 10 val.
3. 4.Visas varžybas vykdo patvirtinta teisėjų kolegija:
 Jaunučių čempionato vyr. teisėjas Juozas Budrys
 Jaunučių čempionato vyr. sekretorius Justinas Truncė
4.

VARŽYBŲ VYKDYMAS

4. 1.Lietuvos jaunučių komandiniame - asmeniniame (PnG) čempionate atliekami pratimai:
 Pistoleto rungtis bus vykdoma į popierinius taikinius,
Merginos: 40 šūvių;
Vaikinai: 40 šūvių;
 Šautuvo rungtis bus vykdoma į elektroninius taikinius,
Merginos: 40 šūvių;
Vaikinai: 40 šūvių
Dėl komandų atvykimo datų, susiderinti su vyr. teisėju Juozu Budriu, kad nesusidarytų per dideli
dalyvių srautai.
4. 2.Nuostatuose gali būti pakeitimų.

Asociacija
Žemaitės g. 6
Juridinių asmenų registras LT-03117
Vilnius
Kodas 191683884

Tel./Faksas: (8~5) 2133447
El. paštas: info@shooting.lt
Tinklalapis: www.shooting.lt

Sąskaita:

LT277300010000631816
AB Bankas Swedbank

1 psl. iš 2

5.

BENDRA INFORMACIJA

5.1. Kelionės, nakvynės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. LŠSS užtikrina teisėjavimą.
5.2. Privaloma internetinė registracija el. paštu iki spalio 20 dienos: trunce123@gmail.com
6.

APDOVANOJIMAI

6.1 Komandinio ir asmeninio jaunučių čempionato nugalėtojai apdovanojami diplomais ir
medaliais.

Nuo rugpjūčio 21 d. visuose kultūros, pramogų bei kituose renginiuose ir
susibūrimuose, organizuojamuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse,
yra privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir
laikytis metro atstumo nuo aplinkinių žmonių.
Prašome visų trenerių pasirūpinti, kad sportininkai turėtų su savimi apsaugines kaukes,
dėvėtų jas ne starto metu, laikytųsi 2 m. atstumo, dezinfekuotų rankas.
__________________________

