
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio  

PROTOKOLAS Nr. KŠK 16/7 

2016 m. gruodžio 18 d. 12:00 – 14:00 

Alytus 

 

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

konferenciniame Skype pokalbyje. Posėdyje dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida 

Masalskytė, nariai: Vaida Kamandulienė ir Raminta Masalskytė. Svečio teisėmis LŠSS vykdantysis 

direktorius Dainius Šimkaitis. 

Keturi (3) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. 2017 metų kulkinio šaudymo rinktinės 

2. 2017 metų pajėgiausi rinktinės nariai, pretenduojantys į LŠSS finansavimą Bavarijos Taurės 

varžyboms bei Europos Čempionatui PnG. 

3. Registracija ir startinis mokestis, neužsiregistravus iki registracijai skirto termino pabaigos. 

4. LŠSS šaulio kortelės 

 

Darbotvarkės klausimas:  

 

1. 2017 metų kulkinio šaudymo rinktinės 

 

Svarstyta: 

Pratęstas gruodžio 6 d. komiteto posėdžio klausimas dėl Lietuvos kulkinio šaudymo rinktinių.  

 

Nuspręsta: 

Atsižvelgiant į rinktinės kriterijus, baigtos formuoti 2017 kulkinio šaudymo rinktinės ir 

nesulaukus prieštaravimų nuspręsta siųsti turimus sąrašus valdybos tvirtinimui. 

 

Darbotvarkės klausimas:  

 

2. 2017 metų pajėgiausi rinktinės šauliai, galintys pretenduoti į LŠSS finansavimą 

Bavarijos Taurės varžyboms bei Europos Čempionatui PnG. 

 

Svarstyta: 

Pagal pasiektus 2016 – 2017 metų rezultatus išskirtas sąrašas sportininkų, kurie gali 

pretenduoti į finansavimą Bavarijos Taurės varžyboms bei Europos Čempionatui PnG: 

1.      Justinas Stanevičius  

2.      Pavelas Voitiukevičius 

3.      Vilius Sabataitis 

4.      Tautvydas Nedzinskas  

5.      Jekaterina Ždanova 

6.      Viktorija Sakalauskaite  

7.      Gabrielė Rankelytė  

8.      Greta Rankelytė  

9.      Vida Kazakauskė  

10.   Jūratė Česynaitė  

11.   Svetlana Klimova  



12.   Martyna Džapbarovaitė  

13.   Karolis Girulis  

14.   Tomas Simokaitis  

15.   Matas Blaškevičius  

            16.   Simas Silvestravičius  

 

Nutarta: 

Nesulaukus prieštaravimų nutarta: pateikti esamą sąrašą trenerių tarybai, kad būtų 

identifikuoti patys stipriausi, perspektyviausi suaugusių bei jaunimo sportininkai, galintys 

gauti didžiausią LŠSS finansinį palaikymą. Gavus trenerių tarybos nuomonę (KŠKN 16/7) 

bei sportininkų pasirengimo planus, teikti prioritetinių grupių sąrašą valdybos tvirtinimui.  

 

Darbotvarkės klausimas:  

 

3. Registracija ir startinis mokestis, neužsiregistravus iki registracijai skirto termino 

pabaigos. 
 

Svarstyta: 

Atsižvelgiant į vyraujančią tendenciją registruoti sportininkus į varžybas jau užsidarius 

oficialiai registracijai, taip apsunkinant varžybų sekretorės (-iaus) darbą bei tinkamą 

pasiruošimą varžyboms, pasiūlyta: didinti dalyvio starto mokestį, registruojantis jau po 

oficialios registracijos uždarymo. Svarstyta, kad tokie metodai sėkmingai taikomi įvairiose 

sporto šakose ir jų varžybų organizavime. Pasiūlyti du startinio mokesčio brangimo variantai: 

10 Eur. arba 15 Eur. 

 

Nuspręsta: 

Nuo 2017 metų LŠSS varžybose pradėti taikyti papildomą, fiksuotą 10 Eurų startinio 

mokesčio nuobaudą už registraciją po oficialaus termino. Taip pat, varžybų vyr. teisėjas ir 

vyr. sekretorius pasilieka teisę neleisti sportininkui dalyvauti varžybose, jei šio nebuvo 

išankstinės registracijos sąrašuose. 

 

Darbotvarkės klausimas:  

 

4. Šaulio kortelių įvedimas 2017 metais. 
 

Svarstyta: 

Šiuo metu disponuojamas nario knygeles, kurias turi daugumos sporto mokyklų auklėtiniai 

keisti šaulio kortelėmis su QR kodais į šaulio LŠSS profilį, sezono rezultatų suvestine ir 

žymėjimu rinktinės nariams. 

 

Nuspręsta: 

Vienbalsiai nuspręsta: nuosekliai pereiti prie šaulio kortelių fiziniams asmenims. 

 

 
 

 

 

 

http://saudymosajunga.lt/bylos/tinklapis/turinys/51/bylos/1484033774_1196545760.pdf


 

 
 

Pridedama: 

1. Posėdžio dalyvių registras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė: Vaida Masalskytė 

Posėdžio sekretorius: Dainius Šimkaitis 

 

 

 

 

 




