Lietuvos šaudymo sporto sąjungos
Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio
PROTOKOLAS Nr. KŠK 17/1
2017 m. sausio 13 d. 17:30 – 20:00
Vilnius
Remiantis Lietuvos šaudymo sporto sąjungos įstatų (toliau LŠSS Įstatai) 12.11 punktu, posėdis vyko
Vilniuje, Naugarduko g. 76. Posėdyje dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida Masalskytė,
nariai: Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. Svečio teisėmis LŠSS vykdantysis direktorius
Dainius Šimkaitis.
Keturi (3) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.

2016 metų skyriaus išlaidų ataskaita
2017 metų skyriaus finansų planavimas
Bavarijos taurės finansavimas
Jaunių ir jaunučių čempionato pneumatiniais ginklais nuostatai.
Lietuvos asmeninio čempionato pneumatiniais ginklais vykdymas.

Darbotvarkės klausimas:
1. 2016 metų skyriaus išlaidų ataskaita.
Svarstyta:
Pateikta 2016 metų skyriaus išlaidų atskaita, pristatytos 2016 metų, gruodžio mėnesio
išlaidos. Primintas kulkinio šaudymo skyriaus skolininkų sąrašas.
Nuspręsta:
Nesulaukus prieštaravimų, tvirtinti išlaidas.
Darbotvarkės klausimas:
2. 2017 metų skyriaus biudžetas ir finansuojamos varžybos.
Svarstyta:
Komiteto pirmininkės V.M. pristatytas 2017 skyriaus biudžeto projektas. KŠK svarstė turimą
projektą.
Nutarta:
Dėl ne pilnai žinomos sąjungos finansinės 2017 metų padėties, nutarta pratęsti projekto
svarstymą kitam komiteto posėdžiui, sausio 21 dieną, Kaune.

Darbotvarkės klausimas:
3. Bavarijos taurės varžybų finansavimas
Svarstyta:
KŠK narės supažindintos su sąrašu sportininkų, vykstančių į Bavarijos taurės varžybas (š.m.
sausio 25—28 d.). Diskutuojant apie sportininkų (2016 metų rezultatų suvestinė) finansavimo
galimybes buvo atsižvelgta į Valdybos (Nr. 17/1) ir KŠK (Nr. 16/2) nutarimus dėl stipriausių
šaulių sąrašo ir kvalifikacijos rezultatų (atnaujintas failas pagal 2016 m. varžybų rezultatus).
Pagal pasiektus rezultatus sportininkai buvo išskirstyti į 4 grupes: 1) 50—75 proc.; 2) 50 proc.;
3) 25 proc.; 4) MQS – nesurenka 600. Buvo pasiūlyta pirmos grupės šauliams apmokėti
kelionę, tarpinę nakvynę, nakvynę, startą. Antros grupės – kelionę, tarpinę nakvynę, startą.
Trečios grupės – kelionę ir tarpinę nakvynę. Ketvirtos ir penktos grupės šaulių nefinansuoti.
Nuspręsta:
Nutarta: Viliui Sabataičiui ir Karoliui Giruliui apmokėti kelionę, tarpinę nakvynę, nakvynę,
startą. Martynai Džapbarovaitei, Tautvydui Nedzinskui, Gabrielei Rankelytei, Jekaterinai
Ždanovai apmokėti kelionę, tarpinę nakvynę, startą. Viktorijai Sakalauskaitei, Gretai
Rankelytei, Jūratei Česynaitei apmokėti kelionę ir tarpinę nakvynę. Simo Simokaičio išlaidų
nekompensuoti.
Darbotvarkės klausimas:
4. 2017 m. jaunių ir jaunučių čempionato pneumatiniais ginklais nuostatai.
Svarstyta:
Svarstytas trenerių tarybos narės V.Z. pasiūlymas peržiūrėti 2012 m. birželio 30 KŠK
posėdžio protokolo (K-4) nutarimą dėl amžiaus grupių ir 2017 metų šaudymo sezono metu
taikyti apačioje pateiktą amžiaus grupių cenzą:





Jaunimas 1997 g.m ir jaunesni
Jauniai 1999 g.m ir jaunesni
Jaunučiai 2001 g.m ir jaunesni
Vaikai 2003 g.m ir jaunesni

Nuspręsta:
Vienbalsiai nuspręsta, nekeisti 2012 m. birželio 30 d. KŠ skyriaus posėdžio protokolo (K-4).
Esant poreikiui, atsižvelgti į pateiktą pasiūlymą, svarstant varžybų kalendorių ir varžybų
nuostatus kitiems, 2018 metams.

5. Dėl 2017 metų asmeninio čempionato pneumatiniais ginklais vykdymo
Svarstyta:
Pateiktas komiteto narių R.M. ir V.K. pasiūlymas vykdyti Lietuvos asmeninį suagusių
čempionatą pneumatiniais ginklais visiems dalyviams TIK į elektroninius taikinius.
Apsvarstyta varžybų teisėjų brigados pozicija.
Nuspręsta:
Toliau komunikuoti su Alytaus teisėjų komanda dėl asmeninio čempionato vykdymo tik į
elektroninius taikinius ir siekti bendro sprendimo.
Pridedama:
1. Posėdžio dalyvių registras

Posėdžio pirmininkė: Vaida Masalskytė
Posėdžio sekretorius: Dainius Šimkaitis

