
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. KŠKN 16/7 
2016 m. lapkričio 18 d. -

gruodžio 27d. 
 

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

elektroniniu būdu. Posėdžiuose dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida Masalskytė, nariai: Vaida 

Kamandulienė, Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. 

Keturi (4) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas yra. 

 

2016 11 18 

Klausimas: Kulkinio šaudymo skyriaus trenerių kvalifikacijos kėlimas seminaras. 

 

Svarstyta: 

Komiteto pirmininkė V.M. pasiūlė dar 2016 metais, gruodžio 5 – 11 dienomis surengti kvalifikacijos 

kėlimo seminarą kulkinio šaudymo treneriams. Įvardinta lektorė D.T., konstatuotas lėktorės įkainis – 

300 Eur., taip pat, pažymėta, kad LŠSS apmokėtų transporto išlaidas seminaro dalyviams bei pasirūpintu 

dalyvių maitinimu. 

 

Nutarta: 

Nesulaukus prieštaravimų nutarta: rengti seminarą gruodžio 8 d. Kaune, Lietuvos sporto universiteto 

patalpose, apmokėti lektoriaus dalyvavimo, seminaro dalyvių kelionės išlaidas bei renginio metu 

pasirūpinti maitinimu. 

  

 

2016 12 20 

Klausimas: Lietuvos jaunių žaidynių finalinių etapų data. 

 

Svarstyta: 

Atsižvelgiant į birželio mėnesį vyksiančius brandos egzaminus, buvo svarstomos renginio datos. 

Svarstytos datos: birželio 06 – 07 d., mažo kalibro finalas Rokiškyje, birželio 13d., pneumatikos finalas 

Alytuje. 14 d. – PnG, 16—17 d. MkG. 

 

Nutarta: 

Balsų dauguma (3 balsai) nuspręsta: Lietuvos jaunių žaidynių finalininkes varžybas vykdyti taip: birželio 06 

– 07 d. – mažo kalibro finalas Rokiškyje, birželio 13 d. – pneumatikos finalas Alytuje. 

 

2016 12 20 

Klausimas: stipriausių Lietuvos rinktinės narių sąrašas. 

 

Svarstyta: 

Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio sprendimu buvo įvardinti geriausius rezultatus pasiekę rinktinės nariai 

(Nr. KŠK 16/7). Trenerių tarybos prašyta iš turimo sąrašo išskirti pačius pajėgiausius nacionalinės ir jaunimo 

rinktinės sportininkus, kurie per artimiausias 2017 varžybas galėtų parodyti aukščiausius rezultatus.. 

Apklausos metu, trenerių taryba įvardino pačius perspektyviausius šautuvo ir pistoleto atstovus, kurie 

susisteminti į pirmąją (1) ir antrąją (2) prioritetines grupes, pagal rezultatus:  

- suaugę 

1. Pavelas Voitiukevičius, Jekaterina Ždanova, Karolis Girulis 

2. Jūratė Česynaitė, Justinas Stanevičius 

- jaunimas  

1. Martyna Džapbarovaitė, Vilnius Sabataitis, Gabrielė Rankelytė 

2. Viktorija Sakalauskaitė 

 

Nutarta: 

Teikti perspektyviausių, šio laikotarpio, sportininkų sąrašus kulkinio šaudymo valdybos tvirtinimui. 

 



 

 

2016 12 27 

Klausimas: Dėl V.P. dalyvavimo Bavarijos taurės varžybose, pačiam susimokant startinį mokestį. 

 

Svarstyta: 

V.P. prašymas leisti dalyvauti Bavarijos Taurės varžybose pačiam susimokant startinį mokestį 

 

Nutarta: 

Vienbalsiai (4 iš 4) nuspręsta: leisti V.P. dalyvauti Bavarijos Taurės varžybose pačiam susimokant startinį 

mokestį. 

 


