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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. 2019 m. LŠSS organizuotu varžybų rezultatai ir šaulių reitingai. 
2. LŠSS 2020 m. stendinio šaudymo varžybų kalendorius.  
3. 2020 m. stendinio šaudymo rinktinė. 
4. Sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose 2020 m. paraiška. 
5. LŠSS 2020 m. rengiami sportininkai 

 
 
Darbotvarkės klausimas 
 

1. 2019 m. LŠSS organizuotu varžybų rezultatai ir šaulių reitingai. 
 
Svarstyta 
2019 m. LŠSS, kaip rengėjas įvykdė trys Lietuvos taurės (LT) etapus, Lietuvos stendinio šaudymo 
čempionatą (LČ), Lietuvos stendinio šaudymo dupletų čempionatą (LČ DT) ir, kartų su Latvijos ir Estijos 
šaudymo federacijomis, trys Baltijos čempionato (BČ) etapus su finaliniu etapu. Pagal LT varžybų 
nuostatus reikia nustatyti Lietuvos taurės nugalėtojus ir apdovanoti juos metų pabaigoje. Visi rezultatai 
apskaičiuoti, nugalėtojai nustatyti, reitingo taškai apskaičiuoti, duomenys suvesti į lentelė (Priedas 1). 
Siūloma patvirtinti rezultatus, paskelbti juos LŠSS interneto svetainėje ir apdovanoti nugalėtojus.  
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti 2019 m. LŠSS organizuotų varžybų rezultatus ir šaulių reitingus. Paskelbti juos LŠSS interneto 
svetainėje. Per šių metu Kalėdinį turnyrą apdovanoti nugalėtojus. 
 
 
Darbotvarkės klausimas 
 

2. LŠSS 2020 m. stendinio šaudymo varžybų kalendorius. 
 
Svarstyta 
A. Z. pateikė siūloma LŠSS 2020 m. stendinio šaudymo varžybų kalendorių (Priedas 2). Šiai dienai nėra 
galutinio atsakymo iš LAT federacijos dėl Baltijos čempionato trečio etapo ir kelių kitų varžybų datų.  
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti LŠSS 2020 m. stendinio šaudymo varžybų kalendorių ir paskelbti jį LŠSS interneto svetainėje. 
Paaiškėjus kai kurių varžybų informacijai, kalendorių tikslinti. 
 
 
 



Darbotvarkės klausimas 
 

3. 2020 m. stendinio šaudymo rinktinė. 
 
Svarstyta 
A. Z. pranešė, kad atitinkamai rinktinės sudarymo kriterijų (Atrankos ir finansavimo reglamentas), pagal 
šaulių šaudymo rezultatus, reitingą, paruoštumą, treniravimosi aktyvumą, treniruočių apimtį, sudarytas 
LŠSS 2020 m. stendinio šaudymo rinktinės sąrašas (Priedas 3), kuri siūloma patvirtinti.  
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti LŠSS 2020 m. stendinio šaudymo rinktinė ir paskelbti jį LŠSS interneto svetainėje. Rinktinės 
sportininkai privalo pateikti savo 2020 m. pasiruošimo ir dalyvavimo varžybose planus. 
 
 
Darbotvarkės klausimas 
 

4. Sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose 2020 m. paraiška. 
 
Svarstyta 
A.Z. priminė, kad sportininkai, kandidatuojantis deleguotis tarptautiniams varžyboms, privalo pateikti 
savo dalyvavimo svarbiausiose tarptautinėse varžybose metinius planus. Gautu duomenų apdorojimui eilė 
metų naudojama sportininko paraiškos el. forma. 
Siūloma patvirtinti 2020 m. formą - “Sportininko dalyvavimo tarptautinėse varžybose 2020 m. paraišką”.  
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti formą “Sportininko dalyvavimo tarptautinėse varžybose 2020 m. paraišką” (Priedas 4) ir 
paviešinti sportininkams. 
 
 
Darbotvarkės klausimas 
 

5. LŠSS 2019 m. rengiami sportininkai 
 
Svarstyta 
A.Z. paminėjo, kad siekiant savo tikslų LŠSS turi ir toliau gerinti treniravimosi sąlygas ir prieinamumą, 
mažinti pasiruošimo kaštus aktyviai treniruojančiu, dalyvaujančiu varžybose ir atrankoje sportininkų, nuo 
kandidatų į rinktinė iki suaugusių ir jaunimo rintinės narių. Siūloma patvirtinti LŠSS 2020 m. rengiamų 
stendinio šaudymo sportininkų sąrašą (Priedas 5). 
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti LŠSS 2020 m. rengiamų stendinio šaudymo sportininkų sąrašą. Finansinių ir organizacinių 
resursų ribose gerinti šių sportininkų pasiruošymo sąlygos. 
 
 
 



 
Priedai: 

1. 2019 m. LŠSS organizuotu varžybų rezultatai ir šaulių reitingai. 
2. LŠSS 2020 m. stedinio šaudymo varžybų kalendorius. 
3. 2020 m. LŠSS stedinio šaudymo rinktinė. 
4. Sportininko dalyvavimo tarptautinėse varžybose 2020 m. paraišką. 
5. LŠSS 2020 m. rengiamų stendinio šaudymo sportininkų sąrašas. 

 

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 


