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NUOSTATAI 

l. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
1.1. Populiarinti šaudymo sportą, plėtoti sportinius ryšius su kitų šalių sportininkais, išaiškinti stipriausius 
Alytaus miesto ir Lietuvos šaulius, šaulius, kurie atstovaus savo komandas Lietuvos čempionatuose ir savo šalį 
2022 m. Europos čempionate.
1.2. Sukurti palankias konkurencines sąlygas, tobulinti sportininkų meistriškumą.
2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS:
2.1. Varžybų rengėjai - Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius, Lietuvos šaudymo sporto 
sąjunga, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras, sporto klubas „Taikiklis".
2.2. Varžybos asmeninės, vykdomos:
2.2. l .  amžiaus grupė - 2007 m. gim. ir jaunesni. Varžybos vykdomos į popierinius taikinius.
2.2.2. amžiaus grupė - 2003 - 2006 m. gim. Varžybos vykdomos į elektroninius taikinius.
2.2.3. amžiaus grupė - 2002 m. gim. ir vyresni. Varžybos vykdomos į elektroninius taikinius.
2.3. Varžybų vykdymas ir programa:
2.3.l .  2021 m. gruodžio l O d. - 2.2.1 ir 2.2.2 amžiaus grupės.
2.3.2. 2021 m. gruodžio 11 d. - 2002 m. gim. ir vyresni šautuvo pratimai.
2.3.3. 2021 m. gruodžio 12 d. - 2002 m. gim. ir vyresni pistoleto pratimai.
2.3.4. Varžybų pradžia- 9.30 val.
2.4. varžybų nugalėtojai nustatomi vyrams ir moterims, pagal didžiausią surinktų taškų sumą, amžiaus grupes, 
pratimus:
2.4.l .  amžiaus grupė nurodyta 2.2.1 punkte - 30 šūvių;
2.4.2. amžiaus grupės nurodytos 2.2.2 ir 2.2.3 punktuose - 60 šūvių;
2.5. Finalai bus vykdomi 2.2.3. punkte nurodytai grupei.
3. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS:
3.1. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais, nugalėtojai -
taurėmis.
4. BENDRA INFORMACIJA:
4.1. Komandų vadovai iki 2021 12 07 dienos registruoja dalyvius: el. paštas juozas.budrys@asrc.lt. ir
telef. 8 687 32034
4.2. Alytaus miesto taurės metu bus vykdoma sportininkų, gimusių 2004-2008 m.m., atranka ir komandos 
sudėties formavimas vykimui į Europos lygos komandinį čempionatą.
4.3. Dalyviams nustatomas startinis mokestis.
4.3.1 2002 m. gim. ir vyresni 5 Eurai.
4.3.2 2003 m. gim. ir jaunesni 3 Eurai.
4.3.3. 2007 m. gim. ir jaunesni - startinis mokestis nenumatytas.
Startinis mokestis turi būti sumokėtas iki varžybų pradžios, pavedimu i klubo "Taikiklis" sąskaitą (įm.kodas 
300631919, sąsk. Nr. LT927044060005879358 SEB banke.
4.4 Dalyvių kelionės ir kitas išlaidas apmoka siunčianti organizacija.
4.5. Varžybos vykdomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei rekomendacijas 
susijusias su sporto varžybų vykdymu karantino laikotarpiu.
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