
 

 

 

         TVIRTINU: 

         Alytaus miesto savivaldybės 

         administracijos sporto ir 

         rekreacijos skyriaus vedėjas 

 

         Adomas Andrušaitis 

         ____________________ 
(data) 

 

ALYTAUS MIESTO  TAURĖS 2016 METŲ TARPTAUTINIŲ 

KULKINIO ŠAUDYMO VARŽYBŲ PNEUMATINIAIS GINKLAIS 

NUOSTATAI 
 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 Varžybos vykdomos siekiant populiarinti šaudymo sportą, plėtoti sportinius ryšius su kitų šalių 

sportininkais, išaiškinti stipriausius Alytaus miesto ir Lietuvos šaulius, šaulius. 

II. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

 Varžybos vykdomos 2016 m. gruodžio 16 - 18 d. VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre. 

Varžybų pradžia 10.00 val. Varžybų vykdymo grafikas: 

- 2016 m. gruodžio 16 - 17 d. -  jaunučiai, jaunimo grupė; 

- 2016 m. gruodžio 18 d. - elito grupė.   

Finalų elito grupei pradžia bus nustatoma atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA 

 Varžybose dalyvauja stipriausi Lietuvos bei užsienio šauliai, pagal ginklo rūšį ir lytį. Elito 

(1997 m. gim. ir vyresni) ir jaunimo (1998 m. – 2000 m.) grupėse atliekama – 60 šūvių vyrai, 40 šūvių 

moterys, jaunučių (2001 m. gim. ir jaunesni) grupėje atliekama po 30 šūvių berniukai ir mergaitės.  

Išankstinė PRIVALOMA internetinė dalyvių registracija vykdoma 

https://goo.gl/forms/yZ9Pdz4rFLT2F9nv2 iki 2016 m. gruodžio 11 d. Iš anksto neregistruotiems 

dalyviams nebus suteikiama galimybė startuoti. Pamainos ir ugnies linijos bus nurodytos gavus 

preliminarias paraiškas. Vardinės paraiškos teisėjų kolegijai pristatomos varžybų dieną. 

 IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

 Nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Elito grupėje vyks finalinis 

šaudymas. Jaunimo ir jaunučių  varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais,  diplomais, 

o sportininkai dalyvavę finale ir tapę nugalėtojais ir prizininkais, apdovanojami medaliais, diplomais ir 

prizais.  

 

https://goo.gl/forms/yZ9Pdz4rFLT2F9nv2


V. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS 

 Teisėjavimo išlaidas varžybų vykdymui apmoka sporto klubas „Taikiklis“. Apdovanojimo  

išlaidas sudarys Alytaus SRC skiriamos lėšos ir surinkto startinio mokesčio lėšos. Dalyvių kelionės ir 

kitas išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai. 

 Numatomas 1 (vieno) Eur starto mokestis už kiekvieną varžybose dalyvaujantį sportininką. 

Starto mokestis mokamas varžybų metu. 

 

 

 Varžybų vyr. teisėjas              Juozas Budrys  

          /Tarptautinė kategorija/ 
 

 Varžybų vyr. sekretorius       Vaida Kamandulienė 

                  /Tarptautinė kategorija/ 

 

 Tel. Nr. informacijai (8 687) 32034 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius 

 

Tomas Stupuris 

_________________ 
(data) 

 

 

 

Sporto klubo „Taikiklis“ prezidentas 

 

Juozas Budrys 

_________________ 
(data) 

 


