
 

 

 

         TVIRTINU: 

         Alytaus miesto savivaldybės 

         administracijos sporto ir 

         rekreacijos skyriaus vedėjas 

 

         Adomas Andrušaitis 

                                                                                                             2017-11- 17 

 

„ALYTAUS MIESTO  TAURĖS“ 2017 METŲ TARPTAUTINIŲ 

KULKINIO ŠAUDYMO VARŽYBŲ PNEUMATINIAIS GINKLAIS 

NUOSTATAI 
 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

1.1 Populiarinti šaudymo sportą, plėtoti sportinius ryšius su kitų šalių sportininkais, išaiškinti stipriausius 

Alytaus miesto ir Lietuvos šaulius, šaulius, kurie atstovaus savo komandas Lietuvos, Lenkijos čempionatuose ir 

savo šalį Europos čempionate. 

1.2      Sukurti palankias konkurencines sąlygas, tobulinti sportininkų meistriškumą.  

2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS: 

2.1 Varžybų rengėjai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyrius, VšĮ 

Alytaus sporto ir rekreacijos centras, sporto klubas „Taikiklis“. 

2.2       Varžybos asmeninės, vykdomos : 

2.2.1   amžiaus grupė -2001 m. gim. ir jaunesni –2017 m. gruodžio 14 d. ir 15 d., pradžia 10.00 val. Šautuvo 

pratimai vyks į elektroninius taikinius, pistoleto į popierinius taikinius. 

2.2.2   amžiaus grupė  - 1998 – 2000 m. gim. – 2016 m. gruodžio 14 d. ir 15 d., pradžia 10.00 val. Šautuvo ir 

pistoleto pratimai vyks į elektroninius taikinius.  

2.2.3   amžiaus grupė – 1997 m. gim. ir vyresni – 2016 m. gruodžio 16 d. pradžia 10.00 val. Gavus dalyvių 

registracijos sąrašus, bus informuota, kokie pratimai vyks į elektroninius arba į popierinius taikinius.  

2.3.     Varžybų vykdymas ir programa: 

2.3.1   varžybų nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą, amžiaus grupė 2.2.3. nugalėtojai 

nustatomi vykdant finalus į elektroninius taikinius. 

2.3.2 amžiaus grupė nurodyta 2.2.1 punkte, merginos ir vaikinai – 40 šūvių; 

2.3.3 amžiaus grupė nurodyta 2.2.2 ir 2.2.3 punktuose, merginos – 40 šūvių, vaikinai – 60 šūvių;  

3. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS: 

3.1 Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais, 

Nugalėtojai   taurėmis. 

4. BENDRA INFORMACIJA: 

4.1. Dalyviams starto mokestis, varžybų vykdymui, nustatomas 2.2.1 grupė - 1,0 Eur.  2.2.2  grupė – 2,0 Eur.  

2.2.3  grupė – 3,0 Eur. Varžybų dalyviams pasirinktinai leidžiamas vienas startas, savo arba vyresnėje grupėje. 

4.2. Privaloma internetinė registracija iki gruodžio 11 d. https://goo.gl/forms/TGa1rHdh1UAx3vsI3. 

Internetinėje registracijoje neregistruotiems šauliams nebus leidžiama startuose varžybose.   

4.3. Varžybas vykdo sporto klubas „Taikiklis“, Alytaus m. savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos 

skyrius, Alytaus sporto ir rekreacijos centras. 

4.4.  Dalyvių kelionės ir kitas išlaidas apmoka siunčianti organizacija. Informacija pasiteiravimui 8 687 32034. 

 

 

 Varžybų vyr. teisėjas          Juozas Budrys  

          /Tarptautinė kategorija/ 

 

 Varžybų vyr. sekretorė      Vaida Kamandulienė 

          /Tarptautinė kategorija/  
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