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2021 m. LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO ASMENINIO  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  čempionatas vyks 2021 m. birželio 19 - 20 d. 

Sportininkų  amžius neribojamas. 

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

3.3. 2021 m. birželio 18 d. nuo 15 val. iki 18 val. galima vykdyti oficialią treniruotę. 

3.4. Sportininkai, užėmę 1-10 vietas atskiruose pratimuose 2021 m. Lietuvos komandiniame  

čempionate MKG asmeninėje įskaitoje, atskirai vyrų ir moterų grupėje, išsikovoja teisę dalyvauti Lietuvos 

asmeniniame  čempionate. 

3.5. Programa: 

3.6. Lietuvos  asmeninio čempionato programa: 

3.7. Olimpiniai pratimai atliekami  su finalais, o kiti pratimai, be finalų. 

Moterys 50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulomis, 

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

50 m. MK šautuvu 3 x 40 šūvių (su finalu). 

Vyrai 50 m. MK šautuvu 3 x 40 šūvių (su finalu), 

50 m. laisvo pavyzdžio MK pistoletu 60 šūvių,  

50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulomis, 

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

Šeštadienis (2021-06-19) 

• 50 m MK Šautuvas 3x40 šūvių, moterys ir vyrai, pradžia 10:45 val. 

(kvietimas) , Finalai po pratimų. 

• 25 m. pistoletas vyrai– 30+30 šūvių greitošauda (8,6,4 sek.), pradžia 10:45 

val.(kvietimas), po pratimo, bus vykdomi finalai. 

Sekmadienis (2021-06-20) 

• 50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulint, vyrai ir moterys– 10 val.(kvietimas) ; 

• 25 m. MK pistoletas 30+30 šūvių, moterys – 9 val. (kvietimas); Po pratimo, bus 

vykdomi finalai. 

• 50 m. laisvo pavyzdžio MK pistoletu 60 šūvių, vyrai- 9 val. (kvietimas). 

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 protokolas. 

 

5. APDOVANOJIMAS 

 

5.1. Lietuvos 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.Lietuvos  čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

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

               6.4.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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