
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio  

PROTOKOLAS Nr. KŠK 17/3 

2017 m. vasario 5 d. 12:00 – 13:00 

Alytus 

 

Remiantis Lietuvos šaudymo sporto sąjungos įstatų (toliau LŠSS Įstatai) 12.11 punktu, posėdis vyko 

Alytuje, Naujoji g. 58. Posėdyje dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida Masalskytė, nariai: 

Vaida Kamandulienė, Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. Svečio teisėmis, LŠSS 

vykdantysis direktorius Dainius Šimkaitis. Keturi (4) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Europos čempionato finansavimas: 

a) Sportininkai; 

b) Transporto nuoma ir maistpinigiai vairuotojui. 

2. Vilniaus pistoleto sportininkų finansavimas Pucko ir Haapsalos varžybose. 

3. Jaunių ir jaunučių asmeninio čempionato pneumatiniais ginklais nuostatos ir kviečiamų 

dalyvių skaičius. 

4. Mažo kalibro stipriausiųjų sportininkų sąrašai. 

5. Užklausų teikimo KŠ komitetui tvarka. 

 

Darbotvarkės klausimas:  

 

1. Europos čempionato finansavimas 

Svarstyta: 

a) Atsižvelgiant į paskutiniųjų 3 varžybų rezultatus (suvestinė pridedama) buvo svarstomos 

sportininkų finansavimo galimybės. Siūlyta į Europos čempionatą vyksiančius 

sportininkus išskirstyti į grupes: 1) Martyna Džapbarovaitė, Gabrielė Rankelytė, Vilius 

Sabataitis; 2) Greta Rankelytė, Jekaterina Ždanova, Karolis Girulis, Jūratė Česynaitė, 

Vida Ajutytė-Kazakauskė, Pavelas Voitiukevičius. 

Pasiūlyta pirmos grupės šauliams apmokėti kelionę, tarpinę nakvynę, nakvynę ir startą. 

Antros grupės – kelionę, tarpinę nakvynę ir startą. Taip pat, diskutuota apie KŠK 17/2 

posėdžio nutarimą, dėl maistpinigių mokėjimo perspektyviausiems sportininkams, 

Europos čempionato metu, peržengusiems 75 proc. normatyvą. 

Svarstytos mišrių komandų komplektacijos. Europos čempionatą kuruojančių rinktinės 

konsultantų Č.P. ir V.Z. komitetui pateiktos šios komandos: Gabrielė Rankelytė ir Vilius 

Sabataitis; Jūratė Česynaitė ir Karolis Girulis, Jekaterina Ždanova ir Pavelas 

Voitiukevičius.  

b) Nagrinėtas transporto nuomos ir vairuotojo atsakingo už jaunimo rinktinę transportavimo 

klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad transportas ne nuosavas, o nuomojamas, pasiūlyta: už 

jaunimo rinktinę atsakingai trenerei ir vairuotojui mokėti po 50 proc. numatytos 

maksimalios maistpinigių dienos normos.  

Nuspręsta: 

a) Tvirtinti sportininkų finansavimo grupes, maistpinigių išmokėjimo tvarką, peržengusiems 

75 proc. ribą Europos čempionato metu. Taip pat, nuspręsta tvirtinti visas tris pasiūlytas 

mišrias komandas bei apmokėti jų starto mokestį. 

b) Tvirtinti maistpinigių išmokėjimo tvarką nuomojamo transporto vairuotojui bei jaunimo 

rinktinę kuruojančiai trenerei. 

 



2. Vilniaus pistoleto sportininkų finansavimas Pucko ir Haapsalos varžybose. 

Svarstyta: 

Komitetui gavus prašymą iš trenerės V.Z. dėl sportininkių Gretos Rankelytės ir Gabrielės 

Rankelytės pasiruošimo Europos čempionatui finansavimo. Prašyta padengti dalį sportininkių 

išlaidų Pucko ir Haapsalos šaudymo varžybose. Bendra abiejų varžybų sąmatos suma – 268 

eur. 

Nuspręsta: 

Po diskusijos nuspręsta patvirtinti trenerės prašymą dėl sportininkių kelionės, starto ir 

Gabrielės Rankelytės nakvynės kaštų padengimo Pucko ir Haapsalos varžybose. 

 

3. Jaunių ir jaunučių asmeninio čempionato pneumatiniais ginklais nuostatos ir kviečiamų 

dalyvių skaičius. 

Svarstyta: 

Iškeltas klausimas dėl kviečiamų sportininkų skaičiaus į Lietuvos jaunių ir jaunučių asmeninis 

čempionatą pneumatiniais ginklais. Pasiūlyta suvienodinti jaunių ir jaunučių čempionato 

nuostatas su suaugusiųjų ir jaunimo asmeninio čempionato nuostatomis, taip į čempionatą 

kviečiant 16 stipriausių amžiaus grupės šaulių ir palikti varžybų vyr. teisėjui teisę priimti dar 

po 2 sportininkus į kiekvieną rungtį. 

Nuspręsta: 

Vienbalsiai nuspręsta tvirtinti pasiūlymą dėl jaunių ir jaunučių asmeninio čempionato 

pneumatiniais kviečiamų dalyvių skaičiaus. 
 

4. Stipriausių mažo kalibro ginklais šaudančių sportininkų sąrašai 

Svarstyta: 

Siūlyta mažo kalibro pajėgiausių sportininkų komplektacijai taikyti tapatų principą kaip ir 

atrenkant stipriausius pneumatikos sportininkus: pateikti prašymą trenerių tarybai 

susisteminti 2016 metų stipriausių rinktinės narių rezultatus, pasiektus trijose svarbiausiose 

Lietuvos mažo kalibro šaudymo varžybose (komandiniame čempionate, asmeniniame 

čempionate ir Lietuvos taurės varžybose). Tolimesnei rezultatų analizei, kreiptis tiesiogiai į 

atitinkamus trenerius, ir įtraukti pačių pajėgiausių sportininkų tarptautinių startų rezultatus. 

Nuspręsta: 

Pateikti prašymą trenerių tarybai surašyti stipriausių rinktinės narių 2016 metų Lietuvos 

komandinio čempionato, asmeninio čempionato ir Lietuvos taurės (MkG) rezultatus. Pagal 

pasiektus rezultatus toliau svarstyti sportininkų finansavimo galimybes svarbiausiems 2017 

metų mažo kalibro startams. 

  

5. Užklausų teikimo KŠ komitetui tvarka 

Svarstyta: 

Atsižvelgiant į didelį kiekį užklausų kiekį sportininkų tiesiogiai adresuojamą kulkinio 

šaudymo komitetui, buvo pasiūlyta į pavienes sportininkų užklausas neatsakinėti, o priimti ir 

nagrinėti tik tiesiogiai iš trenerių gautus el.laiškus. 

Nuspręsta: 

Vienbalsiai nuspręsta tvirtinti aukščiau svarstytą užklausų priėmimo bei nagrinėjimo tvarką. 

 

Posėdžio pirmininkė: Vaida Masalskytė 

Posėdžio sekretorius: Dainius Šimkaitis 


