
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. KŠK 20/6 

2020 m. rugsėjo 22 d. 13.00-16.30 

 

Posėdis vyko Kaune, Partizanų g. 180.  

Posėdyje dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida Masalskytė, nariai: Virginija Karandienė 

ir Raminta Masalskytė. Trys (3) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas yra. 

Svečias Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė. 

 

Posėdžio pirmininkė Virginija Karandienė 

Sekretorius Raminta Masalskytė 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2020 m. jaunučių asmeninio - komandinio PNG Lietuvos čempionato perkėlimo iš Kauno 

į Alytų, bei keičiant renginio datą į 2020 10 21-22 dienomis dėl COVID-19 saugos reikalavimų 

atitikimo išlaikant 1 m. atstumą renginių metu. 

2. Dėl MKG varžybinio inventoriaus remonto pagal pateiktas sąskaitas. 

3. Dėl PNG ir MKG elektroninių ir popierinių taikinių pirkimo varžybų pravedimui. 

4. Dėl teisėjavimo ir varžybinio inventoriaus įsigijimo. 

5. Dėl 2020 m. spalio 6-16 dienomis MTS vykdymo Karoliui Giruliui, Jūratei Česynaitei ir 

treneriui Česlovui Paviloniu OŽ atrankai pasiruošti apmokant nakvynės, kelionės ir maistpinigių 

išlaidas . 

6. Dėl mitybos kursų vykdymo online treneriams ir sportininkams. 

7. Dėl olimpinės rinktinės gydytojo Daliaus Barkausko seminaro vykdymo Alytuje. 

8. Lietuvos įvairaus amžiaus 2021 m. rinktinės kriterijų sudarymas ir tvirtinimas. 

 

 

1. Klausimas: Dėl 2020 m. jaunučių asmeninio - komandinio PNG Lietuvos čempionato 

perkėlimo iš Kauno į Alytų, bei keičiant renginio datą į 2020 10 21-22 dienomis dėl COVID-19 saugos 

reikalavimų atitikimo išlaikant 1 m. atstumą renginių metu. 

 

Svarstyta: 

Dėl COVID-19 reikalavimų Kauno miesto sporto mokyklos „Gaja“ šaudykloje nėra galimybės 

užtikrinti reikalaujamų atstumo laikymosi tarp renginio dalyvių. Todėl siūlome perkelti varžybų 

vykdymą į Alytaus miesto sporto ir rekreacijos centrą. Nustatant varžybų datą 2020 m. spalio 21-22 d. 

d. 

 

Balsuota: 

Už 3, Prieš – , Susilaikė – . 

 

Nutarta: 

Perkelti LČ jaunių ir jaunučių PNG čempionato vykdymą į Alytų,. 

 

2. Klausimas: MKG varžybinio inventoriaus remonto pagal pateiktas sąskaitas apmokėjimas. 

Svarstyta: 

Rugsėjo mėnesį vykusių Lietuvos čempionatų metu paaiškėjo, jog monitoriaus remontas nepadėjo 

ištaisyti pistoleto taikinio keliamų problemų. Todėl siūlome spalio 14 d. leisti vykti Justinui Truncei ir 

Tatjanai Klimovai atlikti išsamesnį taikinio remontą susisiekiant su Megalinkt „Support“ grupe ir 

išspręsti iškilusias taikinio problemas. Leisti gen. sekretorei apmokėjimą vykdyti pagal pateiktas 

sąskaitas. 

 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 



Išsiųsti į remontą elektroninį pistoleto taikinį. Leisti gen. sekretorei apmokėjimą vykdyti pagal 

pateiktas sąskaitas faktūras. 

Svarstyta: 

Varžybinių taikinių skaičiavimo mašinos siuntimas remontui į Vokietiją. Nesant galimybės 

suremontuoti įsigyti naują rezultatų skaičiavimo mašinėlę. Ją apmokėti pagal išankstinę sąskaitą 

faktūrą. 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Išsiųsti į remontą taikinių skaičiavimo mašiną, nesant galimybei jos suremontuoti įsigyti naują. 

Leisti gen. sekretorei apmokėjimą vykdyti pagal pateiktas sąskaitas. 

 

3. Klausimas: PNG ir MKG elektroninių ir popierinių taikinių pirkimas varžybų pravedimui. 

 

Svarstyta: 

Gavus valdybos nario atsakingo už taikinius paraišką užsakyti reikiamą kiekį popierinių ir 

elektroninių taikinių, apmokant juos pagal gautą sąskaitą. Siūlau taip pat nusipirkti Megalink šautuvui 

elektroninių taikinių gumas, 10 vnt. 552 eurai + prisidėtu muitas ir siuntimas, siuntimas būtų vienas 

kartu su taisomu taikiniu.  

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Pritarta taikinių įsigijimui pagal pateiktas išankstines sąskaitas faktūras. 

4. Klausimas: Teisėjavimo ir varžybinio inventoriaus įsigijimas. 

Svarstyta: 

Įsigyti teisėjavimo šaudymo inventorių. Sąjunga tokio inventoriaus neturi. Pagal ISSF taisykles 

varžybų vykdymo metu reikalinga atlikti kontrolinius aprangos ir inventoriaus matavimus. Pavedus 

atsakingiems asmenims Miroslav Leščevski ir Česlovui Paviloniui suformuotas reikalingiausias 

teisėjavimo inventorius. Standarto ir pneumatinio pistoletų matavimo įrankiai, šautuvo šaudymo rūbų 

matavimo įrankiai. 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Įsigyti išvardintą inventorių pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. 

 

Svarstyta: 

Rokiškio šaudyklai rezultatų skelbimui reikalingas projektorius, ekranas ir monitorius. Inventoriaus 

kaina iki 1700,00 eurų. Projektorių su ekranu ateityje būtų galima pasitelkti ne tik rezultatų rodymui, 

tačiau ir seminarų, kursų ar paskaitų metu. 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

Nutarta: 

Įsigyti projektorių, ekraną ir monitorių neviršijant 1700,00 eurų sumos. Ekranas kabinamas Rokiškio 

šaudykloje pistoleto salėje, projektorius su ekranu šautuvo salėje. 

5. 2020 m. spalio 6-16 dienomis MTS vykdymo Karoliui Giruliui, Jūratei Česynaitei ir treneriui 

Česlovui Paviloniu OŽ atrankai pasiruošti apmokant nakvynės, kelionės ir maistpinigių išlaidas. 



Svarstyta: 

Vykdyti MTS siekiu pasiruošti atrankai į OŽ kuri vyks per 2021 m. Europos čempionatą vasario 

mėnesį. 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

2020 m. spalio 6-16 dienomis vykdyti MTS Rokiškyje Karoliui Giruliui, Jūratei Česynaitei ir treneriui 

Česlovui Paviloniu siekiu geriau pasiruošti 2021 m. Europos čempionatui ir atrankos turnyrui į OŽ. 

MTS metu apmokėti maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas. 

 

6. Mitybos kursų vykdymo „online“ treneriams ir sportininkams. 

Svarstyta: 

Gruodžio 2d. 16 val. vykdyti „online“ mitybos kursus su lektoriumi dr. A. Sujeta. Dalyvių skaičius iki 

100. Treneriams išduoti pažymėjimus su 6 akademinėmis valandomis. Kursų kaina 300,00 eurų + 

pažymėjimai viso iki 350,00 eurų. 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Organizuoti gruodžio 2d. 16 val. per „Zoom“ internetinę platformą seminarą mitybos tematika 

šaudymo sporto sąjungos treneriams ir sportininkams. Lektorius A. Sujeta. Seminarą apmokėti pagal 

pateiktą sąskaitą faktūrą. 

7. Olimpinės rinktinės gydytojo Daliaus Barkausko seminaro vykdymo Alytuje. 

Svarstyta: 

Lapkričio 6d. 11 val. vykdyti olimpinės rinktinės gydytojo Daliaus Barkausko seminarą „Kvėpavimo 

metodikos ir jų pritaikymas sporte. Dalyvių skaičius iki 50. Treneriams išduoti pažymėjimus su 6 

akademinėmis valandomis. Kursų kaina 350,00 eurų + pažymėjimai viso iki 400,00 eurų. 

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Jei nebus paskelbtas visuotinas karantinas ar dalinė Lietuvos regionų izoliacija, apriboti uždari 

renginiai, vykdyti seminarą Alytuje lapkričio 6d. Lektorius D. Barkauskas. Seminarą apmokėti pagal 

pateiktą sąskaitą faktūrą. 

8. Lietuvos įvairaus amžiaus 2021 m. rinktinės kriterijų sudarymas ir tvirtinimas. 

 

Svarstyta: 

2021 m. kriterijai: 

NACIONALINĖ RINKTINĖ 

 Rezultatai* pasiekti per svarbiausias metų varžybas Lietuvoje (sąrašą žr. apačioje) ir užsienyje; 

 Per metus sudalyvauti ne mažiau 5 varžybose, iš jų mažiausiai dvi turi būti tarptautinės (rungtyje 

dalyvauja ne mažiau kaip 3 valstybių atstovai); 

 Nacionalinės rinktinės kandidatams būtina pateikti rengimo grafiką, svarbiausi startai, kontroliniai 

startai, stovyklos-treniruotės. 

* – aplenkti 25% Europos čempionato varžybų dalyvių.  



Pagal 2020m. EČ – PnG 
MOTERYS PP-60 VYRAI PP-60 MOTERYS PŠ-60 VYRAI PŠ-60 

563 568 620,8 622,1 
 

Pagal 2019m. EČ – MKG 
MOTERYS VYRAI 

Pistoletas  

25m. 

Šautuvas  

50m. gulom 

Šautuvas  

50m. 3x40 

Pistoletas  

Standard 25m. 

Pistoletas  

25m. greitošauda 

Pistoletas  

50m. LPP 

Šautuvas  

50m. gulom 

Šautuvas  

50m. 3x40 

569 617,8 1159 554 566 531 617,8 1163 

JAUNIMO RINKTINĖ 

 Rezultatai* pasiekti per svarbiausias metų varžybas Lietuvoje (sąrašą žr. apačioje) ir užsienyje; 

 Per metus sudalyvauti ne mažiau 5 varžybose. Iš jų mažiausiai dvi turi būti tarptautinės (rungtyje 

dalyvauja ne mažiau kaip 3 valstybių atstovai); 

 Jaunimo rinktinės kandidatams būtina pateikti rengimo grafiką, svarbiausi startai, kontroliniai 

startai, stovyklos-treniruotės. 

* – varžybose sportininko rezultatas turi būti ne mažesnis, kaip Europos čempionato paskutinių vietų. 

O įvykdžius 25% Europos čempionato rezultato (ne vieną kartą), suteikiama teisė dalyvauti Europos 

jaunimo čempionate.  

PnG 
Pagal 2020m. EJmČ 

MERGINOS 

PP-60 

VAIKINAI 

PP-60 

MERGINOS 

PŠ-60 

VAIKINAI 

PŠ-60 

MIN 528 539 596,7 596,5 

25% 552 558 615,6 616,6 
 

MKG 

Pagal 2019m. EjmČ 
MERGINOS VAIKINAI 

Pistoletas 

25m. 

Šautuvas 

50m. gulom 

Šautuvas 

50m. 3x40 

Pistoletas 

25m. 

Pistoletas 

Standard 25m. 

Pistoletas 25m. 

Greitošauda 

Pistoletas 

50m. LPP 

Šautuvas 

50m. gulom 

Šautuvas 

50m. 3x40 

MIN 533 592,4 1107 547 498 484 513 589,1 1134 

25% 560 607,4 1138 565 547 548 523 612,1 1149 

 

JAUNIŲ, JAUNUČIŲ RINKTINĖ 

 Rezultatai pasiekti per svarbiausias metų varžybas Lietuvoje (sąrašą žr. apačioje) ir užsienyje. 

Svarbiausios metų varžybos: 

Varžybos 
Nacionalinei/ 

Jaunimo rinktinei 

Jaunių, jaunučių 

rinktinei 

Lietuvos čempionatas (suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, 

jaunučių) 
    

Lietuvos taurės (PnG ir MKG)     

Alytaus mero taurė     

Polonijos varžybos     

Tarptautinės varžybos     

Balsuota: 

Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta: 

Patvirtinti naujus 2021 m. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos kriterijus. Pavesti teisėjų kolegijos 

pirmininkei Ramintai Masalskytei sudaryti 2021 m. visų amžiaus grupių Lietuvos šaudymo sporto 

sąjungos rinktinę. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                       Virginija Karandienė 

 

Sekretorius                       Raminta Masalskytė 


