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2020 m. LIETUVOS JAUNIMO ASMENINIO - KOMANDINIO ČEMPIONATO  

MAŽO KALIBRO GINKLAIS NUOSTATAI 

1. TIKSLAS 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. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS 

2.1. Varžybų rengėjas – Lietuvos šaudymo sporto sąjunga. 

2.2. Lietuvos  čempionato vyr. teisėjas Miroslav Leščevski. 

2.3. Varžybų vyr. sekretorė – Virginija Karandienė. 

3. VARŽYBŲ VYKDYMAS 

3.1. Lietuvos asmeninis - komandinis čempionatas vyks 2020 m. rugsėjo 19 - 20 d.d.  

Sportininkų amžius-2000 m. g ir jaunesni. 

3.2. Varžybų vykdymo vieta: Basanavičiaus g. 3, Rokiškis 

3.3. Programa: 

3.4. Lietuvos jaunimo komandinio čempionato programa: 

Moterys 50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulomis, 

25 m. MK pistoletu 30 + 30 šūvių , 

50 m. MK šautuvu 3 x 20 šūvių . 

Vyrai 50 m. MK šautuvu 3 x 20 šūvių , 

50 m. laisvo pavyzdžio MK pistoletu 60 šūvių,  

50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulomis, 

25 m. MK pistoletu 30 šūvių greitašauda (8,6,4 sek.) . 

3.5. Lietuvos jaunimo asmeninio čempionato programa: 

Atliekami pratimai (su finalais): 

Moterys 50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulomis, 

25 m. MK pistoletu 30 + 30 šūvių (su finalu), 

50 m. MK šautuvu 3 x 20 šūvių (su finalu). 

Vyrai 50 m. MK šautuvu 3 x 20 šūvių (su finalu), 

50 m. laisvo pavyzdžio MK pistoletu 60 šūvių,  

50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulomis, 

25 m. MK pistoletu 30 šūvių greitašauda (8,6,4 sek.) (su finalu). 
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4. VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKARAŠTIS IR DALYVAVIMO SĄLYGOS: 

Šeštadienis (2020-09-19)  

 50 m MK Šautuvas 3x20 šūvių, moterys ir vyrai, pradžia 10-30 val. , 

Finalai po pratimo. 

 50 m. laisvo pavyzdžio MK pistoletu 60 šūvių, vyrai – 13 val. pradžia. 

 25 m MK pistoletas 30+30 šūvių, moterys – 10-30 val. pradžia; Po pratimo, bus 

vykdomi finalai. 

Sekmadienis (2020-09-20) 

 50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulint, vyrai ir moterys– 8 val. ; 

 25 m Pistoletas vyrai– 30 šūvių greitošauda (8,6,4 sek.).,pradžia 8 val., po pratimo, bus 

vykdomi finalai. 

           4.1. Lietuvos jaunimo komandinio - asmeninio čempionato dalyvių registracija privaloma iki 

2020 m. rugsėjo 17 d. el. paštu virginijakarandiene@gmail.com 

           4.2. Neregistruotam dalyviui galima startuoti sumokėjus papildomą fiksuotą 10 Eurų startinio 

mokesčio nuobaudą. 

4.3. Varžybų dieną komandos vadovas teisėjų kolegijai turi pateikti:  

 Vardinę paraišką su sporto medicinos įstaigos gydytojo pažyma arba pateikiamas 

galiojantis vardinis sveikatos pažymėjimas.  

 Saugaus elgesio su ginklu instruktažo protokolą 

5. APDOVANOJIMAS 

5.1. Lietuvos jaunimo komandinio-asmeninio čempionato nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje 

rungtyje apdovanojami atitinkamai medaliais ir diplomais. Olimpinių pratimų nugalėtojai papildomai 

apdovanojami piniginiais prizais.   

5.2. Apdovanojimai bus vykdomi čempionato metu.  

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Nuostatai gali būti keičiami. 

6.2. Vadovaujantis Tarptautinės šaudymo sporto federacijos (ISSF) 6.19 punkto taisyklėmis, 

šauliai, dalyvaujantys treniruotėje, šaudantys, atrankos, kvalifikacinėse ar finalinėse varžybose, 

dalyvaujantys apdovanojimuose PRIVALO dėvėti tvarkingą aprangą, dėvėti sportinius batelius. 

Tuose pačiuose renginiuose dalyvaujantis treneris taip pat turi dėvėti tvarkingą sportinę aprangą arba 

aprangą, neprieštaraujančią ISSF taisyklių reikalavimams.  

6.3. Šaulys negali dėvėti džinsų, kamufliažinės aprangos, marškinėlių/palaidinės be rankovių, 

per trumpų marškinėlių, marškinėlių su gilia iškirpte, per trumpų šortų, apiplyšusių/netvarkingai 

nukirptų šortų, įvairaus tipo sandalų, kelnių su skylėmis ar lopais, sportinių marškinėlių su netinkamais 

užrašais. 
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Nuo rugpjūčio 26 d. visuose aukšto meistriškumo varžybose, 

organizuojamuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse, yra privaloma dėvėti 

nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir laikytis 1 metro atstumo nuo 

aplinkinių žmonių. 

 

____________________ 


