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2021 METŲ LIETUVOS JAUNUČIŲ KOMANDINIO - ASMENINIO ŠAUDYMO SPORTO 

MAŽO KALIBRO GINKLAIS (MKG) ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Organizuoti ir skatinti Lietuvos šaudymo sporto mėgėjų aktyvumą šaudymo sporto veikloje;  

2. Sukurti palankias konkurencines sąlygas tobulėti sportininkų meistriškumui.  

 

II. DALYVIAI 

 

3. Čempionate dalyvauja sporto mokymo įstaigų, klubų komandos.  

4. Dalyvių amžiaus - 2005 m. ir jaunesni;  

5. Komandos sudėtis – 3 mergaitės ir 3 berniukai. Komandinėse varžybose leidžiama registruoti 

nepilnos sudėties miesto komandą. Visi dalyviai dalyvauja asmeninėje įskaitoje. 

 

III. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

6. Varžybų organizatorius ir rengėjas – Lietuvos šaudymo sporto sąjunga.  

7. Taikiniais aprūpina Lietuvos šaudymo sporto sąjunga.  

8. Varžybos vyks Kūno kultūros ir sporto centre, Basanavičiaus g. 13, Rokiškyje; 

9. Visas varžybas vykdo patvirtinta teisėjų kolegija: 

• Vyr. teisėja Tatjana Klimova, 

•  Vyr. sekretorius Justinas Truncė, 

 

IV. VARŽYBŲ VYKDYMAS 

 

10. Lietuvos jaunučių komandinio –asmeninio čempionato (MKG) vykdymas: 

a. Jaunučių  (gim. 2005 m. ir jaunesnių ) komandinis - asmeninis šaudymo sporto čempionatas 

MKG vyks 2021 m. birželio 04 d.  Rokiškyje. Kvietimas į ugnies liniją  10-30. 

b. Lietuvos jaunučių komandiniame - asmeniniame (MKG) čempionate atliekami pratimai. 

 

• Pistoletas: 

Merginos: 25 m 20 šūvių apvalus taikinys ir 20 šūvių pasirodantis taikinys; 

Vaikinai: 25 m 20 šūvių apvalus taikinys ir 20 šūvių pasirodantis taikinys; 

• Šautuvas: 

Merginos: 50 m mažo kalibro gulint 30 š. ir 50 m mažo kalibro 3 x 10 š.(gulint rezultatas bus 

skaičiuojamas iš pratimo „30gulint“,pirma serija) 

Vaikinai: 50 m mažo kalibro gulint 30 š. ir 50 m mažo kalibro 3 x 10 š.(gulint rezultatas bus 

skaičiuojamas iš pratimo „30gulint“,pirma serija) 
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                                                             V. BENDRA INFORMACIJA 

 

11. Kelionė  išlaidas apmoka siunčianti organizacija. LŠSS užtikrina teisėjavimą.  

12. Lietuvos jaunučių komandinio-asmeninio čempionato dalyvių sąrašai turi būti atsiųsti iki 2021 

06 01 dienos elektroniniu adresu: trunce123@gmail.com 

13. Varžybų dieną galimi komandų pakeitimai ir papildymai. 

14. Varžybų dieną prieš komandos startą, 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. 

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

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

                                                                  VII.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Lietuvos jaunučių komandinis-asmeninis čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti 

filmuojama ir fotografuojama. 

17. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete. 

18. Varžybos rengiamos be žiūrovų, vadovaujantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo sprendimu dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų 

organizavimo būtinų sąlygų (2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V-2932). 

 

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 2 metrų 

atstumo nuo aplinkinių žmonių 
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