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2017 METŲ LIETUVOS VAIKŲ (GIM. 2003 M. IR JAUNESNIŲ) ŠAUDYMO 

PNEUMATINIAIS GINKLAIS (PnG) ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2017 metų Lietuvos vaikų (gim. 2003 m. ir jaunesnių) šaudymo PnG čempionato (toliau – 

čempionatas) nuostatai reglamentuoja jo tikslus, rengėjus, organizavimo, finansavimo, dalyvių 

apdovanojimo jose tvarką.  

2. Organizatorius  ir vykdytojas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

LMNŠC). 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus elgesio 

principus. 

4. Uždaviniai:  

4.1. populiarinti šaudymo sportą; ieškoti gabių šaudymo sportui vaikų, kelti jų sportinį 

meistriškumą; 

4.2. išaiškinti pajėgiausius šaudymo pneumatiniais ginklais sportininkus vaikų amžiaus grupėje. 

 

III. DALYVIAI 

5. Čempionate dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų, sporto mokymo įstaigų, klubų komandos. 

6. Komandos sudėtis – 3 mergaitės ir 3 berniukai. 

7. Zoninėse varžybose galima sudaryti mišrią zonos komandą. 

8. Dalyvių amžius – gimę 2003 m. ir jaunesni vaikai. 

  

IV. ČEMPIONATO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA 

9. Čempionatas komandinis, asmeninis. 

10. Komandinio (zoninio) čempionato vykdymas: 

10.1. komandinės vyks 2017 m. kovo 18–19 d., atvykimas kovo 18 d. iki 10.00 val.; 

10.2. zoninės: Kaunas, Rokiškis, Vilnius, Alytus; 

10.3. atliekami pratimai:  

10.3.1. PnG 20 šūvių. 

11. Asmeninio (finalinio) šaudymo čempionato vykdymas: 

11.1. asmeniniame čempionate dalyvauja sportininkai, pasiekę geriausius rezultatus 

komandiniame čempionate; 

11.2. čempionatas vyks 2017 m. balandžio 8–9 d. Kauno sporto mokykloje „Gaja“, Partizanų g. 

180, Kaunas; atvykimas balandžio 8 d. iki 10.00 val.;  

11.3. atliekami pratimai: 

11.3.1. PnG 30 šūvių. 

12. Taikiniais aprūpina Lietuvos šaudymo sporto sąjunga. 

13. Komandinio čempionato nugalėtojai apdovanojami LMNŠC diplomais, asmeninių varžybų 

nugalėtojai apdovanojami LMNŠC medaliais ir diplomais. 

 



IV. FINANSAVIMO SĄLYGOS 

14. Išlaidas, susijusias su komandų dalyvių, mokytojų ir komandos atstovų dalyvavimu 

varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija. 

15. Finalinių varžybų nugalėtojų apdovanojimo, teisėjų ir medicinos personalo maitinimo išlaidas 

pagal galimybes apmoka Centras. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Komandinio (zoninio) šaudymo čempionato vyr. teisėjai po varžybų rezultatus (lenteles) 

išsiunčia Gintarei Juškevičiūtei el. paštu gintare.juskeviciute@lmnsc.lt ir vyriausiajai teisėjai Virginijai 

Karandienei el. paštu virginijakarandiene@gmail.com.  

17. Komandų vadovai atsako: 

17.1. už dokumentų pateikimą;  

17.2. už dalyvių saugumą kelionės ir pirmenybių metu; 

17.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

18. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti laiką, datas, vietą. 
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Parengė 

Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriaus metodininkė 

Gintarė Juškevičiūtė, tel./faks.(8 5) 212 7459, mob. 8 622 59942. 

El. paštas gintare.juskeviciute@lmnsc.lt 
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