
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 
Kulkinio šaudymo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. KŠKN 17/1 
2017 m. sausio 16 d. – vasario 13 d. 

 
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. 
 
2017 01 16 
Klausimas: Lietuvos komandinis jaunių ir jaunučių šaudymo čempionatas: rezultatų užskaitymas/ 

šaudymas jaunių rinktinės nariams išvykusiems į tarptautines Bavarijos taurės varžybas. 
 
Svarstyta: 
Atsižvelgiant į tai, kad sausio mėnesį tarptautinių Bavarijos taurės varžybų vykdymo data sąlyginai 

kirtosi su Lietuvos jaunių ir jaunučių komandiniu čempionatu, į kulkinio šaudymo komitetą buvo 

kreiptasi su prašymu įtraukti jaunių rinktinės narių Bavarijos taurės varžybose pasiektus rezultatus, į 

Lietuvos jaunių ir jaunučių komandinio čempionato įskaitą. Buvo pasiūlytas ir alternatyvus 

sprendimas: jaunių rinktinės nariams leisti šaudyti grįžus iš Vokietijos. 
 
Balsuota: 

a) Dėl pasiūlymo užskaityti Bavarijos taurėje pasiektus rezultatus. 
Už – 1, Prieš – 2, Susilaikė – 1. 

b) Dėl leidimo sportininkams ir treneriams išvykusiems į Bavariją, dalyvauti jaunių ir jaunučių 

komandiniame čempionate, grįžus iš anksčiau minėtų varžybų. 
Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 1. 
 
Nutarta: 
Leisti sportininkams išvykusiems, į tarptautines Bavarijos taurės varžybas, dalyvauti  jaunių ir 

jaunučių čempionate, grįžus iš tarptautinių varžybų. 
  
 
2017 01 24 
Klausimas: Lietuvos rekordų užskaitymo pasiektų per tarptautines Bavarijos taurės varžybas ir per 
Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo komandinius čempionatus 
 
Svarstyta: 
Gauti keturi (4) prašymai, užskaityti pagerintus Lietuvos šaudymo sporto rekordus: du (2) 
komandinius jaunimo, vieną (1) komandinį suaugusiųjų bei vieną (1) asmeninį jaunimo rekordą. 

Komitetas svarstė pateiktus prašymus. 
 
Balsuota: 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta: 
Tvirtinti visus 4 prašymus dėl rekordų registravimo. 
 
2017 01 25 
Klausimas: Dėl F.B. dalyvavimo Europos čempionate? 
 
Svarstyta: 



Gautas ir komitetui svarstyti pateiktas prašymas iš trenerio M.L. leisti jo auklėtinei F.B. dalyvauti 

Europos Čempionate, Maribore, su sąlyga, kad mergina tarptautinėse varžybose Haapsalu (Estija) 

arba Pucke (Lenkija) pataikys nemažiau 412,0 taško. 
 
Balsuota: 
Už – 0, Prieš – 3, Susilaikė –1. 
 
Nutarta: 
Nutarta nedaryti išimties dėl sportininkės dalyvavimo Europos čempionate, jei jos pasiektų rezultatų 

vidurkis neatitinka visiems Lietuvos rinktinės nariams keliamiems reikalavimas pagal KŠ komiteto 

2016 m. kovo 30 d. priimtą sprendimą - KŠK 16/2 
 
 
2017 01 26 
Klausimas: Lietuvos jaunių ir jaunučių komandinio čempionato zoninių varžybų datos pakeitimo, 
dėl trenerio ligos? 
 
Svarstyta: 
Užregistruotas Šiaulių miesto sporto mokyklos „Dubysa“ kulkinio šaudymo trenerio M.B., prašymas 
leisti Šiaulių miesto sportininkams dalyvauti Lietuvos jaunių ir jaunučių komandinio čempionato 

zoninėse varžybose Rokiškyje ne sausio 27 d., bet vasario 3 d. Motyvuota tuo, kad treneris yra 
susirgęs. 
 
Balsuota: 
Leisti M.B. auklėtiniams atšaudyti vasario 3 d.  
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta: 
Vienbalsiai nutarta leisti M.B. auklėtiniams dalyvauti Lietuvos jaunių ir jaunučių komandinio 
čempionato zonos varžybose Rokiškyje, treneriui pasveikus – vasario 3 d. 
 
2017 02 01 
Klausimas: Dėl prašymo suteikti teisę E.N. dalyvauti Lietuvos šaudymo sporto suagusiųjų 
asmeniniame čempionate. 
 
Svarstyta: 
Kauno rajono treneris R.S. kreipėsi į komitetą su prašymu leisti jo auklėtiniui E.N. dalyvauti Lietuvos 

šaudymo sporto suaugusiųjų asmeniniame čempionate. Prašymo motyvas  - atrankos , t.y. Lietuvos 
komandinio čempionato metu sportininkas nebuvo Lietuvoje, nes mainų programos pagrindu buvo 
išvykęs į užsienį. Komiteto nariai pasiūlė svarstyti trenerio prašymą tik gavus universiteto raštišką 

patvirtinimą dėl E.N. dalyvavimo mainų programoje. 
 
 
Balsuota:  
Svarstyti sportininko dalyvavimą tik treneriui pateikus universiteto raštišką patvirtinimą dėl 

dalyvavimo mainų programoje. 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta: 
Vienbalsiai nutarta svarstyti trenerio R.S. prašymą tik pastarajam pateikus universiteto patvirtinimą 

dėl E.N. dalyvavimo mainų programoje. 
 



 
2017 02 07 
Klausimas: Dėl Šiaulių sportininkės R.B. dalyvavimo Lietuvos suaugusiųjų asmeniniame 

čempionate. 
 
Svarstyta: 
Gautas prašymas iš sportininkės R.B. leisti startuoti Lietuvos suaugusiųjų asmeniniame čempionate. 

Sportininkė teigė, kad atrankos, t.y. Lietuvos komandinio čempionato metu buvo išvykusi iš Lietuvos 
asmeniniais reikalais. Sportininkė pateikė paskutinių varžybų rezultatus, bet nurodė ir artimiausios 

ateities sportinius planus, ji aktyviai ruošiasi pasaulio neįgaliųjų šaudymo čempionatui, tad jai 

reikalinga visa įmanoma varžybinė patirtis. 
 
 
Balsuota:  
Leisti R.B. dalyvauti Lietuvos asmeniniame suaugusiųjų čempionate, bendroje įskaitoje. 
Už – 3, Prieš – 0, Susilaikė – 1. 
 
Nutarta: 
Nesulaukus prieštaravimų nutarta leisti sportininkei R.B. dalyvauti Lietuvos asmeniniame 

suaugusiųjų čempionate, vasario 18 – 19 d., Alytuje. 
 
2017 02 10 
Klausimas: Dėl ekipiruotės (sportinės liemenės, džemperio ir kelnių) Lietuvos šaudymo sporto 
rinktinės nariams, vyksiantiems į Europos čempionatą. 
 
Svarstyta: 
Komitetas svarstė dėl rinktinės narių, važiuojančių dalyvauti Europos šaudymo sporto čempionate 

ekipiruotės (sportinės liemenės, džemperio ir kelnių).  
Balsuota:  
Dėl ekipiruotės (sportinės liemenės, džemperio ir kelnių) Lietuvos šaudymo sporto rinktinės nariams, 
vyksiantiems į Europos čempionatą. 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta: 
Vienbalsiai nutarta aprūpinti rinktinės narius sportinėmis liemenėmis, džemperiais ir kelnėmis. 
 
2017 02 13 
Klausimas: Dėl naujo kulkinio šaudymo finalų formato ir Lietuvos rekordų. 
 
Svarstyta: 
Sulaukus nemažai prašymų dėl rekordų fiksavimo pagal naują ISSF patvirtiną finalų formatą (finalo 

šūvių skaičius padidėjo iki 24), buvo svarstomas Lietuvos rekordų registravimas ir apdovanojimų 

tvarka. Dėl susidariusios situacijos buvo pasiūlyta ir diskutuota iki 2017 m. gruodžio 31 d. taikyti 
pereinamąjį finalinių varžybų fiksavimo laikotarpį, kurio tvarka būtų tokia: 

1. Fiksuoti  2017 m., dėl įsigaliojusių naujų ISSF taisyklių, pasiektus šaudymo sporto rekordus per 
finalines varžybas, tačiau sertifikatus teikti tik nuo 2018 m. už paskutinį pasiektą ir vėliau pagerintus 

rekordus. 
2. Premijuoti tik už pagerintus (bet ne pakartotus) rekordus per oficialias LŠSS, EŠK (ESC) ir TŠSF 

(ISSF) varžybas (įtrauktas į jų kalendorius) olimpinių rungčių eliminacijos ir kvalifikacijos varžybas 

(bet ne finalus). 

 



Balsuota:  
Už siūlomą pereinamąjį rekordų fiksavimo laikotarpį ir premijų skyrimo tvarką. 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta: 
Vienbalsiai nuspręsta pritarti aukščiau pasiūlytam pereinamąjam rekordų fiksavimo laikotarpiui, jo 

tvarkai bei premijų skyrimo tvarkai. 
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