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2017 m. LIETUVOS KULKINIO ŠAUDYMO ČEMPIONATŲ                                          

PNEUMATINIAIS GINKLAIS NUOSTATAI 

 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

1.1. Organizuoti ir skatinti Lietuvos šaudymo sporto mėgėjų aktyvumą šaudymo sporto veikloje; 

1.2. Sukurti palankias konkurencines sąlygas tobulėti sportininkų meistriškumui. 

2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS: 

2.1. Varžybų rengėjas – Lietuvos šaudymo sporto sąjunga. 

2.2. Suaugusiųjų ir jaunimo čempionatai vykdomi dviem etapais – komandinis ir asmeninis. 

2.3. Varžybų vyriausieji teisėjai: 

2.3.1. Komandinio suaugusiųjų ir komandinio jaunimo čempionatų – V. Karandienė (NK) 

2.3.2. Jaunimo asmeninio čempionato – J.Budrys (TK) 

2.3.3. Suaugusiųjų asmeninio čempionato – J. Budrys (TK) 

2.4. Varžybų vyriausieji sekretoriai: 

2.4.1. Komandinio suaugusiųjų ir komandinio jaunimo čempionatų – R. Danilevičius (I K) 

2.4.2. Jaunimo asmeninio čempionato – V. Kamandulienė (TK) 

2.4.3. Suaugusiųjų asmeninio čempionato – V. Kamandulienė (TK) 

3. VARŽYBŲ VYKDYMAS 

3.1. Data:  

3.1.1. Komandinis suaugusiųjų ir komandinis jaunimo čempionatas šautuvo ir pistoleto 

rungtyse bus vykdomas 2017 m. sausio 20 – 22 d., Kauno „GAJOS“ sporto organizacijos 

šaudykloje. 

3.1.2. Jaunimo asmeninis čempionatas šautuvo ir pistoleto rungtyse bus vykdomas 2017 m. 

vasario 04 d. šautuvo rungtys, vasario 05 d. pistoleto rungtys Alytaus sporto ir rekreacijos 

centro šaudykloje. 

3.1.3. Suaugusiųjų asmeninis čempionatas šautuvo ir pistoleto rungtyse bus vykdomas 2017 m. 

vasario 18 d. pistoleto rungtys, vasario 19 d. šautuvo rungtys, Alytaus sporto ir rekreacijos 

centro šaudykloje. 

3.2. Programa, tvarkaraštis, registracija ir dalyviai: 

3.2.1. Čempionatų programa: 

 Moterys, merginos – šautuvu 40 šūvių (PŠ 40); 

  – pistoletu 40 šūvių (PP 40); 

 Vyrai, vaikinai –  šautuvu 60 šūvių (PŠ 60); 

   – pistoletu 60 šūvių (PP 60); 

Suaugusiųjų ir jaunimo asmeninis čempionatas bus vykdomas su finalais pagal naują ISSF taisyklių 

redakciją. 
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3.2.2. Komandinis šaudymo pneumatiniais ginklais čempionatas. 

Kiekvienoje rungtyje komandą sudaro 3 šauliai. Dalyvauti kviečiamos miestų ir rajonų komandos. 

Alytaus, Kauno ir Vilniaus miestai gali registruoti po dvi komandas kiekvienoje rungtyje (galima 

registruoti iki 6 šaulių į suaugusiųjų komandinę ir iki 6 šaulių į jaunimo komandinę įskaitą, bet bendras 

registruotų jaunimo ir/ar suaugusiųjų šaulių skaičius neturi viršyti 6. Kiti miestai ir rajonai – po vieną 

komandą (galima registruoti iki 3 šaulių į suaugusiųjų komandinę ir iki 3 šaulių į jaunimo komandinę 

įskaitą, bet bendras registruotų jaunimo ir/ar suaugusiųjų šaulių skaičius neturi viršyti 3). Jaunimo 

amžiaus grupės šaulio rezultatas gali būti ir suaugusiųjų ir jaunimo grupių komandinėse įskaitose.  

Komandinės varžybos rungtyje vyks, jeigu rungtyje bus registruotos ne mažiau kaip trys komandos. 

Dėl datų skambinti V. Karandienei.  

 

3.2.3. Dalyvauti asmeniniame jaunimo čempionate bus kviečiami vardiniu sąrašu tie 

sportininkai, kurie buvo registruoti komandinio čempionato varžybose ir asmeninėje įskaitoje 

pasiekė 1-16 rezultatą rungtyje. Komitetas pasilieka teisę spręsti 2 papildomų šaulių 

kandidatūras. Varžybų vykdymo tvarka bus pateikiama su kvietimu. 

3.2.4. Dalyvauti asmeniniame suaugusiųjų čempionate bus kviečiami vardiniu sąrašu tie 

sportininkai, kurie buvo registruoti komandinio čempionato varžybose ir bendroje įskaitoje 

(suaugusiųjų ir jaunimo grupėje) pasiekė 1-16 rezultatą rungtyje. Komitetas pasilieka teisę, 

jeigu yra galimybės, spręsti 2 papildomų šaulių kandidatūras. Varžybų vykdymo tvarka bus 

pateikiama su kvietimu. 

Suaugusiųjų ir jaunimo asmeninis čempionatas bus vykdomas su finalais. Preliminariai, asmeninio 

čempionato varžybos vyrams vyks į popierinius taikinius, moterims į elektroninius taikinius. Neatmetama 

galimybė vyrų ir moterų kvalifikacinius šaudymus vykdyti tik į elektroninius taikinius. Galutinį sprendimą 

priima varžybų teisėjų komanda. Finalai vykdomi į elektroninius taikinius.  

 

3.3. Registracija: 

Komandinio čempionato: 

Vardinė registracija pildoma internetu nuo sausio 12d. iki sausio 18 d. : 

http://saudymosajunga.lt/index.php?m=22 

Registraciją gali atlikti tik klubų treneriai ir vadovai, turintys administravimo teisę, saudymosajunga.lt 

internetinėje svetainėje. Dėl unikalaus prisijungimo vardo ir slaptažodžio kreiptis: info@shooting.lt arba  

(8-5) 2133447.  
 

Komandinio čempionato registracijos metu (varžybų dieną) komandos vadovas teisėjų kolegijai turi pateikti:  

 Vardinę paraišką su sporto medicinos įstaigos gydytojo pažymą arba pateikiamas galiojantis vardinis 
sveikatos pažymėjimas.  

 Saugaus elgesio su ginklu instruktažo protokolą.  

 

 

4. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

http://saudymosajunga.lt/index.php?m=22
mailto:info@shooting.lt
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4.1. Lietuvos komandinio ir asmeninio čempionato nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje rungtyje 

apdovanojami atitinkamais medaliais ir diplomais.  

4.2. Lietuvos asmeninio čempionato nugalėtojai apdovanojami asmeniniais prizais.  

4.3. Visi čempionato nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami asmeninio čempionato metu.  

4.4. Suaugusių asmeninio čempionato prizininkai privalo dalyvauti apdovanojimuose.  

 

5. BENDRA INFORMACIJA  

 

5.1. Kelionės, nakvynės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. LŠSS užtikrina teisėjavimą.  

5.2. LŠSS nariai, norintys dalyvauti oficialiose LŠSS varžybose 2017 metais turi sumokėti starto 

mokestį:  
Sporto mokyklose tarifikuotiems sportininkams priklausomai nuo amžiaus:  

 17—20 metų – 5 €;  

 21 metų ir vyresniems – 6 €;  

5.3. Studentams, pateikusiems, galiojantį studento pažymėjimą – 3 €;  

5.4. Kitiems fiziniams asmenims – 15 €;  

5.5. 16 metų ir jaunesni sportininkai ir Olimpinių rinktinių kandidatai nuo starto mokesčio atleidžiami.  

 

Starto mokestį pervesti į LŠSS (įm. k. 191683884) a/s LT277300010000631816, esančią AB Bankas 

Swedbank banke.  

 

5.6. 2016 m. gruodžio 18 d. kulkinio šaudymo komiteto posėdžio sprendimu, už registraciją pasibaigus 

oficialiam terminui bus taikomas papildomas mokestis. Asmenims neužsiregistravusiems iki 

oficialaus registracijos termino pabaigos, bus taikomas papildomas starto mokestis – 10 € + įprasta 

registracijos kaina.Varžybų vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius pasilieka teisę neleisti asmeniui dalyvauti 

varžybose, neužsiregistravus išankstinės registracijos laikotarpiu. 

 

5.7. Nuostatuose gali būti pakeitimų 

 

Vadovaujantis Tarptautinės šaudymo sporto federacijos (ISSF) 6.19 punkto taisyklėmis, šauliai, 

dalyvaujantys treniruotėje, šaudantys, atrankos, kvalifikacinėse ar finalinėse varžybose, dalyvaujantys 

apdovanojimuose PRIVALO dėvėti tvarkingą aprangą (pageidautina – rinktinės, komandos apranga), dėvėti 

sportinius batelius. Tuose pačiuose renginiuose dalyvaujantis treneris taip pat turi dėvėti tvarkingą sportinę 

aprangą arba aprangą, neprieštaraujančią ISSF taisyklių reikalavimams.  

Šaulys negali dėvėti džinsų, kamufliažinės aprangos, marškinėlių/palaidinės be rankovių, per trumpų 

marškinėlių, marškinėlių su gilia iškirpte, per trumpų šortų, apiplyšusių/netvarkingai nukirptų šortų, įvairaus 

tipo sandalų, kelnių su skylėmis ar lopais, sportinių marškinėlių su netinkamais užrašais. 


