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2023 M. LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO TARPMOKYKLINIŲ ASMENINIŲ/KOMANDINIŲ 

PNEUMATINIAIS GINKLAIS ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

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

2.3. Sukurti palankias konkurencines sąlygas tobulėti sportininkų meistriškumui. 

3.3. Išsiaiškinti stipriausias Lietuvos mokyklų komandas, šaulius. 

2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS: 

1.3. Varžybų rengėjas – Lietuvos šaudymo sporto sąjunga. 

2.3. Varžybų šautuvo rungties vieta – Šiaulių sporto centro „Dubysa“ šaudykla, adresu Pramonės g. 13                        

Šiauliai.  

3.3. Varžybų pistoleto rungties vieta: Raseinių kūno kultūros ir sporto centro šaudykla, Kalnų g. 3,  

Raseiniai. 

4.3. Varžybų vyriausiasis teisėjas – Mantas Bakas. vyr. sekretorius Algimantas Baublys 

3. VARŽYBŲ VYKDYMAS 

1.3. Varžybų data:  šautuvo rungtis 2023m. kovo 10d. 11,00 val., pistoleto rungtis 2023 m. kovo  24d. 11.00 

val. 

2.3. Programa, tvarkaraštis, registracija: 

3.2.1. Visos rungtys bus vykdomos komandinės ir asmeninės.  

3.2.2.     Komandinėje įskaitoje, kiekvienoje ginklo rungtyje, komandą sudaro 4 šauliai. Lytis ir amžius 

neribojamas. Komandinėje įskaitoje leidžiama registruoti nepilnos sudėties komandą, ne mažiau negu 2 

šauliai. 

3.2.3.     Asmeninėje įskaitoje kiekvienoje ginklo rungtyje, berniukai / mergaitės rungtyniauja atskirai.  

3.2.4.     Mokyklų žaidynėse gali dalyvauti ne daugiau negu 2 miesto ar rajono komandos. Dalyviai patekę į 

komandų sudėtį, automatiškai dalyvauja ir asmeninėje įskaitoje.  

3.2.5. PP ir PŠ rungtyse šaudoma į popierinius taikinius. Šaudymo pamainos bus nustatytos, gavus 

preliminarias paraiškas.   

3.2.6. Berniukai ir mergaitės – šautuvu ir pistoletu 30 šūvių. 

3.2.7. Sportininkų amžius neribojamas.  

4.       Varžyboms komandos vadovas rungties vyr. teisėjui turi pateikti: preliminarią vardinę paraišką, kurią 

atsiųsti bakasmantas@gmail.com ir a.baublys@yahoo.com iki 2023 m. kovo 09d.  

4.1.1. Varžybų dieną komandos vadovas rungties vyr. teisėjui turi pateikti: vardinę paraišką ir galiojančius 

moksleivių pažymėjimus, ar pažymą patvirtinančią mokymosi įstaigą.  

4.1.2. Instruktažo protokolą, su dalyvių parašais, kad su varžybų taisyklėmis ir saugaus elgesio su ginklais, 

taisyklėmis susipažinę. 

5. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

1.3. Lietuvos moksleivių žaidynių nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje rungtyje apdovanojami 

atitinkamais medaliais ir diplomais; 

2.3. Visi čempionato nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami žaidynių metu.  

 

6. BENDRA INFORMACIJA 

1.3. Kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. LŠSS užtikrina teisėjavimą.  
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2.3. LŠSS nariai, norintys dalyvauti oficialiose LŠSS varžybose 2023 metais, privalo sumokėti starto 

mokestį iki dalyvavimo varžybose datos: 

6.2.1. Sporto mokyklose tarifikuotiems sportininkams priklausomai nuo amžiaus:  

● 16 metų ir jaunesniems – 5 €; 

● 17 - 20 metų – 10 €;  

● 21 metų ir vyresniems – 20 €;  

6.2.2. Kitiems fiziniams asmenims – 20 €;  

3.3. Olimpinių rinktinių nariai nuo starto mokesčio atleidžiami.  

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

Swedbank banke.  

5.3. Nuostatai gali būti keičiami. 

6.3. Dalyvaudamas varžybose šaulys sutinka, kad Lietuvos šaudymo sporto sąjunga rinktų ir tvarkytų šaulio 

asmens duomenis, reikalingus varžybų registracijai, įskaitant, bet neapsiribojant šia informacija: vardą, pavardę, 

asmens kodą, adresą, elektroninio pašto adresą bei kitus reikalingus duomenis, atvaizdą, pateiktus dokumentus 

arba dokumentų kopijas. Šią informaciją Lietuvos šaudymo sporto sąjunga gali naudoti bet kurioje savo veikloje, 

susijusioje su pasirengimu ir dalyvavimu 2023 m. sezono varžybose, bei perduoti reikalingą informaciją varžybų 

organizatoriams, siekiant sudaryti sąlygas šauliui dalyvauti  šiose varžybose. Lietuvos šaudymo sporto sąjunga 

patvirtina, kad informacija, susijusi su asmens duomenimis, atvaizdu ir pateikti dokumentai arba dokumentų 

kopijos bus naudojamos tik pasirengimo ir dalyvavimo 2023 m. sezono varžybose, saugoma ir sunaikinta 

vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės nuostatomis. 

7.3. Lietuvos mokyklų komandinės – asmeninės žaidynės yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama 

ir fotografuojama. 

8.3. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete. 

 

 

 


