
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Stendinio šaudymo komiteto (SŠK) posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 18/2 

2018 m. lapkričio mėn. 6 d.  

Vilnius 

 

 

Dalyvauja SŠK nariai Aleksej Zareckij, Saulius Kukenys, Tomas Kovėra ir Gediminas Kiela. 

Posėdyje dalyvauja visi SŠK nariai, kvorumas yra ir visi priimti sprendimai teisėti. 

Pirmininkauja ir sekretoriauja SŠK pirmininkas A. Zareckij. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Baltijos taurės varžybos. 

2. LŠSS šaulių reitingas. 

3. Pasaulio čempionato kompensacijos. 

 

 

Darbotvarkės klausimas 

1. Baltijos taurės varžybos. 

 

Svarstyta 

A. Zareckij pranešė, kad organizuotos Lietuvos, Latvijos ir Estijos federacijų Pabaltijo šalių varžybos 

Baltijos taurė 2018 m. įvykdyti sėkmingai ir pagrindiniai tikslai pasiekti (“padidinti varžybų netoliese kiekį, 

dalyvaujančių jose sportininkų skaičių ir varžybinę konkurenciją”). Praeitos serijos varžybų pagrindu 

tobulinami varžybų nuostatai, taškų skaičiavimo, atrankos, apdovanojimų sistema ir kt. Siūloma 

organizuoti Baltijos taurę kasmet.  

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Nuo 2019 m. vykdyti Baltijos taurės varžybas kasmet, esant Latvijos ir Estijos šaudymo federacijų 

palaikymui. Patvirtinti nuostatus. Numatyti lėšas prizams. 

 

 

Darbotvarkės klausimas 

2. LŠSS šaulių reitingas 

 

Svarstyta 

Lietuvos šaulių LŠSS organizuotose varžybose reitingo taškų skaičiavimui, nuo 2014 m. naudojama paimta 

už pagrindą tarptautinės šaudymo sporto federacijos (ISSF) metodika, vertinanti varžybų lygį, sportininko 

užimta vietą ir pasiektus rezultatus. Skaičiavimo metodika sudėtinga (Excel lentelės), kiekvienų varžybų 

duomenys įvedami ir apskaičiuojami atskirai, o rezultatai perkeliami į suvestinės lentelės “ranka”. Reitingo 

skaičiavimui, prie Lietuvos taurės ir Lietuvos čempionato, kaip buvo paskelbta anksčiau, prisidėjo Baltijos 

taurės varžybos (varžybų lygis – “Tarptautinės varžybos (3 valstybės)”). Lietuvos stendinio šaudymo 

dupletų čempionato (LČ DT) reitingo taškai neskaičiuojami, nes tai vienintelės DT varžybos Lietuvoje. 

Siūloma įtraukti į reitingo sistemą Žalgirio Didžiojo Prizo varžybas (varžybų lygis – “Tarptautinės varžybos 

(5 valstybės)”), nes tai didžiausios stendinio šaudymo varžybos Lietuvoje, vykdomos kasmet ir juose 

dalyvauja beveik visi aktyvus Lietuvos stendinio šaudymo sportininkai. 

Nors naudojama metodika yra sudėtinga, apskaičiuoti rezultatai gerai atvaizduoja Lietuvos šaulių 

meistriškumo lygį ir aktyvumą, skatina konkurenciją. Siūloma ieškoti būdų palengvinti darbą pagal šią 

metodiką. 

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 



Nutarta 

Patvirtinti esamą reitingo taškų skaičiavimo metodiką. Tobulinti reitingo rezultatų apdorojimo įrankius. 

Įtraukti Baltijos taurės varžybų rezultatus į reitingo sistemą, patvirtinti varžybų lygį – “Tarptautinės 

varžybos (3 valstybės)”. 

Įtraukti Žalgirio Didžiojo Prizo varžybų rezultatus į reitingo sistemą, patvirtinti varžybų lygį – 

“Tarptautinės varžybos (5 valstybės)”. 

 

 

Darbotvarkės klausimas 

3. Pasaulio čempionato kompensacijos. 

 

Svarstyta 

Lietuvos rinktinės šaulių faktinės išlaidos dalyvavimui pasaulio čempionate Changwon, KOR, yra žymiai 

didesnės (virš 2000 € vienam žmogui), nes buvo planuota metų pradžioje (1620 €). Didžiausią išlaidų 

skirtumą sudaro išaugusios skrydžio ir šautuvų gabenimo kainos. Siūloma papildomai skirti 

kompensacijoms po 200 € kiekvienam dalyvavusiam PČ šauliui. Tokia galimybė yra, nes buvo planuotos 

kompensacijos penkiems suaugusių rinktinės šauliams, o vyko keturi. 

Siūloma užskaityti rinktinės nario A. Zareckij rugpjūčio mėn. treniruočių stovyklą Portugalijoje, kaip 

pasiruošimą PČ ir kompensuoti treniravimosi išlaidas, pagal Vilniaus šaudyklos sąlygas ir kainas (kaip 

išdėstyta Įsakyme 2018-08-10). 

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Skirti papildomai po 200 € sportininkui, dalyvavusiam 2018 m. pasaulio čempionate Changwon mieste 

Korėjoje išlaidų kompensacijai iš likusių nuo skirtų dalyvavimui pasaulio čempionate lėšų. 

Kompensuoti rinktinės nariui A.Zareckij dalį treniruočių išlaidų taikiniams ir šoviniams pagal rinktinės 

nariams galiojančius limitus ir įkainius. 

 

Visi darbotvarkės klausimai išspręsti, SŠK posėdis baigia savo darbą. 

 

SŠK pirmininkas      Aleksej Zareckij 

SŠK narys       Saulis Kukenys  

SŠK narys       Tomas Kovėra 

SŠK narys       Gediminas Kiela 


