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LIETUVOS STENDINIO ŠAUDYMO SPORTO  
KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS 

  
1. Šaulių kvalifikavimo tikslai: 

 
1.1. Formuoti jaunimo fizinio parengtumo ir sportinio tobulėjimo interesus. 
1.2. Aktyvinti šalies šaulių norą tobulėti ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų. 
1.3. Diferencijuoti abiejų lyčių šaulių rengimą bei pasiektų rezultatų vertinimą. 
1.4. Sistematizuoti šalies šaulių pasiektų rezultatų vertinimą. 
1.5. Padėti sporto organizacijoms, treneriams, mokslininkams, medikams, sporto teisėjams 

ir kitiems šaudymo sporto specialistams nustatyti ir kelti šaulių meistriškumo lygį. 
1.6. Nustatyti stendinio šaudymo sporto vardų ir atskyrių integravimo į bendrą Lietuvos 

sportininkų meistriškumo rodiklių vertinimo sistemą tvarką. 
 

2. Kvalifikacinės kategorijos 
 
Lietuvos šauliams suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, vadinamos sporto vardais ir sporto 
atskyriais: 
2.1. TKSM – sporto vardas, tarptautinės kategorijos Lietuvos šaudymo sporto meistras, 

meistriškumo rodiklis MR1; 
2.2. SM – sporto vardas, Lietuvos šaudymo sporto meistras, meistriškumo rodiklis MR2; 
2.3. KSM – sporto atskyris, kandidatas į šaudymo sporto meistrus, meistriškumo rodiklis 

MR3; 
2.4. I – pirmojo atskyrio šaulys, meistriškumo rodiklis MR4; 
2.5. II – antrojo atskyrio šaulys, meistriškumo rodiklis MR5. 
2.6. III – trečiojo atskyrio šaulys, meistriškumo rodiklis MR6. 

 
3. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo reikalavimai ir normatyvai 

 
Kvalifikacinė kategorija gali būti suteikta, kai šaulio (-ių) rezultatai varžybose atitinka 
reikalavimus arba pasiekia normatyvą.  



3.1. Reikalavimai (1 lentelė) nurodo individualų kvalifikacinės kategorijos pasiekimą pagal 
užimtą vietą tam tikro lygio varžybose. 

3.2. Normatyvai (2 lentelė) nurodo kvalifikacinės kategorijos pasiekimą pagal šaudymo 
rezultatus varžybose (pataikytų taikinių skaičius be finalinių serijų). 

 
4. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo sąlygos 

 
4.1. Lietuvos stendinio šaudymo kvalifikacinės kategorijos gali būti suteiktos Lietuvos 

Respublikos piliečiams. 
 
4.2. Kvalifikacinė kategorija gali būti suteikta, kai atitinkamas reikalavimas arba normatyvas 

įvykdomas oficialiose tarptautinėse, šalies, apskrities, miesto ir rajono varžybose, 
pripažintose LŠSS. Tokios varžybos turi būti vykdomos laikantis tarptautinių arba šalies 
varžybų taisyklių ir jų nuostatos pripažintos LŠSS. 

 
4.3. Suteikiant kvalifikacines kategorijas netaikomas amžiaus cenzas. Šaulių dalyvavimas 

įvairiose amžiaus grupėse reglamentuojamas tarptautinių ir šalies varžybų nuostatais ir 
taisyklėmis. 

 
4.4. TKSM kvalifikacinė kategorija gali būti įvykdyta ne žemesnio lygio varžybose kaip 

Pasaulio taurės varžybos (1 lentelė). 
 

4.5. SM ir KSM kvalifikacinės kategorijos gali būti įvykdytos tik iš standartinės varžybų 
programos (125 kvalifikacinio etapo taikiniai, finalai neįskaičiuojami) ir ne žemesnio 
lygio varžybose kaip Lietuvos taurės varžybos (1 lentelė). Jeigu varžybose vykdoma 
nestandartinė programa (daugiau taikinių), SM normatyvas gali būti įvykdytas iš 
pirmosios varžybų dalies, skaičiuojant rezultatą iš kvalifikacinio etapo pirmųjų 125 
taikinių. 

 
4.6. I, II ir III atskyriai gali būti įvykdyti bet kurioje varžybų serijoje arba sumuojant paeiliui 

einančias serijas, kaip pateikta 2 lentelėje. 
 

5. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo procedūros 
  

5.1. Šauliai, treneriai, varžybų organizatoriai turi pateikti LŠSS prašymą suteikti kvalifikacinę 
kategoriją asmeniui, nurodant jo duomenis ir tinkamą varžybų protokolą. 
 

5.2. Kvalifikacines kategorijas suteikia LŠSS generalinis sekretorius. 
 



5.3. Įgijusiajam kvalifikacinę kategoriją išduodamas arba papildomas pažymėjimas, 
patvirtinant kategorijos suteikimą. 

 
5.4. Įrašai apie suteiktas kvalifikacines kategorijas kaupiami ir saugomi LŠSS. 

 
5.5. Kiekvienoje šaudymo disciplinoje kvalifikacinės kategorijos suteikiamos atskirai. Vienas 

šaulys gali turėti skirtingas įvairių disciplinų kategorijas. 
 

5.6. Suteiktoms kvalifikacinėms kategorijoms galiojimo termino nėra, išskyrus atvejį, kai 
pasikeičia reikalavimai arba normatyvai. Tokiu atveju kvalifikacinės kategorijos turi būti 
peržiūrėtos pagal naujai įsigaliojusius dokumentus arba jas reikia įgyti iš naujo. Baigusio 
sportuoti šaulio paskutinė aukščiausia įgyta kvalifikacinė kategorija neperžiūrima ir lieka 
galioti visam laikui.  

 
5.7. Kvalifikacinė kategorija gali būti atimta iš šaulio arba sustabdytas jos galiojimas, kaip 

disciplinarinė bausmė pažeidusiajam LŠSS Etikos ir drausmės kodeksą. 


