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LIETUVOS TAURĖS 

STENDINIO ŠAUDYMO VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 
 

1. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS 

1.1. Rengėjas – Lietuvos šaudymo sporto sąjunga. 

 

2. VARŽYBŲ VYKDYMAS 

2.1. Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybos susideda iš trijų varžybų – etapų. 

Kiekvienam etapui taikomi šie nuostatai. 

2.2. Rungtys: Tranšėjinė aikštelė (TRAP) ir apvali aikštelė (SKEET).  

2.3. Data: Varžybų data nurodoma LŠSS varžybų kalendoriuje. 

2.4. Vieta: Lietuvos olimpinio sporto centro šaudykla adresu: S. BATORO G. 90A., Vilnius. 

Šaudyklos kompleksą sudaro dvi apvaliosios ir dvi tranšėjinės aikštelės, kuriose sumontuota ISSF 

standartus atitinkanti įranga:  

• tranšėjinė (TRAP): 1-a aikštelė – Laporte; 2-a aikštelė – F.A.B.; 

• apvali (SKEET): 1-a aikštelė – Nasta; 2-a aikštelė – F.A.B.. 

2.5. Programa:  

• tranšėjinė aikštelė (Trap Men - TR125); 

• apvali aikštelė (Skeet Men - SK125); 

• apvali aikštelė jaunimas (Skeet Junior, taikinių skaičius individualus, be finalų).  

Šaudymas vyksta pagal ISSF taisyklės.  

Jeigu rungtyje dalyvauja mažiau nei šeši šauliai, finalai vykdomi pilna programa ir galutinės šaulių 

užimtos vietos nustatomos per atitinkamas atkrentamųjų finalų stadijas.  
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2.6. Preliminarus tvarkaraštis: 

Diena Laikas Įvykiai 

1-a 

08:45 Atvykimas ir galutinė registracija. 
09:15 Galutinės registracijos pabaiga 
09:30 Varžybų atidarymas. 

10:00 Kvalifikacija TRAP – 75 taikiniai; 
Kvalifikacija SKEET – 75 taikiniai. 

2-a 

10:00 Kvalifikacija TRAP – 50 taikiniai; 
Kvalifikacija SKEET – 50 taikiniai. 

13:00 Finalai SKEET 
14:15 Finalai TRAP 
15:30 Apdovanojimų ceremonija 

 
Finalų ir apdovanojimų laikas tikslinamas priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. 
 

3. DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

3.1. Įskaitos 

• absoliuti įskaita (visų šaulių), pagal atskiras rungtis; 

• jaunimo įskaita (iki 21 metų imtinai, einančiais metais), pagal atskiras rungtis; 

• senjorų įskaita (55 ir daugiau metų, einančiais metais), pagal atskiras rungtis; 

• šaulių-mėgėjų įskaita, pagal atskiras rungtis; 

Kai rungties absoliučioje įskaitoje yra užsiregistravę mažiau nei 7 šauliai, varžybų organizatorius 

pasilieka teisę atšaukti varžybų vykdymą arba padaryti pakeitimus vykdyme.  

Kitos įskaitos vedamos, tik kai dalyvauja daugiau nei 1 dalyvis. 

Tranšėjinės aikštelės šaulys negali dalyvauti kaip mėgėjas apvalios aikštelės rungtyje ir atvirkščiai. 

Dalyvis šaudo tik vienos rungties varžybose. 

Šaulys-mėgėjas, tai: 

• šaulys, per pastaruosius 10 metų nacionalinėse, tarptautinėse olimpinių rungčių stendinio 

šaudymo varžybose dalyvavęs ne daugiau trijų kartų (nesvarbu kurioje rungtyje); 

• šaulys, neturintis galiojančios olimpinių rungčių stendinio šaudymo sporto kvalifikacinės 

kategorijos. 

3.2. Dalyvių skaičius 

Maksimalus dalyvių skaičius – 36 dalyviai rungtyje. 

Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, varžybų organizatorius sprendžia keliose aikštelėse vyks 

rungties šaudymas. 
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3.3. Dalyvių elgesys ir sportinė etika 

Šauliai, dalyvaujantys varžybose, įsipareigoja laikytis šaudymo tvarkos ir saugos taisyklių, būti 

draugiški su kolegomis ir varžybų personalu, dalyvauti visoje varžybų programoje, įskaitant 

varžybų atidarymą ir apdovanojimo ceremoniją. Organizatorius turi teisę dalyviams, 

nesilaikantiems įsipareigojimų ir/ar sportinės etikos, taikyti nuobaudas ir/ar diskvalifikuoti. 

3.4. Užsienio dalyviai 

Kitų šalių šauliai dalyvauja varžybose bendrosiomis sąlygomis. 

 

4. REGISTRACIJA IR STARTINIS MOKESTIS 

4.1. Dalyvių registracija 

Dalyvių registracija vyksta elektroniniu būdu:  

• www.shooting.lt tinklalapio Naujienų skiltyje skelbiama informacija apie varžybas ir 

nuoroda į ONLINE registraciją.  

• www.shooting.lt tinklalapyje informacija bus dubliuojama ir pateikiama Varžybų 

kalendoriuje prie kiekvienų varžybų. 

Registracija atidaroma 1 savaitė iki varžybų pradžios. 

Registracija baigiasi 2 dienos iki varžybų pradžios. 

Užsiregistravęs šaulys įsipareigoja sumokėti startinį mokestį. 

Numeriai šauliams išduodami iki galutinės registracijos pabaigos. 

4.2. Galutinė registracija 

Pirmą varžybų dieną, varžybų tvarkaraštyje nurodytu laiku, dalyvis turi užsiregistruoti varžybų 

sekretoriate ir gauti dalyvio numerį – lapą, tvirtinamą ant nugaros pagal taisyklės. 

4.3. Pavėluota registracija 

Šaulys, pavėlavęs laiku užsiregistruoti elektroniniu būdu, gali registruotis iki galutinės registracijos 

pabaigos, sumokant pavėluotos registracijos mokestį (10 EUR) kartu su starto mokesčiu.  

4.4. Starto mokestis 

Varžybų starto mokestis 45 eurai. Lietuvos jaunimui (iki 21 metų) starto mokestis 0 eurų. 

Starto mokestis turi būti sumokėtas iki galutinės registracijos pabaigos. 

Starto mokestis gali būti sumokėtas grynais pinigais varžybų sekritoriate arba pavedimu iki 

galutinės registracijos pabaigos. 
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Pavedimu starto mokestis pervedamas į Lietuvos šaudymo sporto sąjungos (įm. k. 191683884) a/s 

LT277300010000631816 esančią AB SWEDBANK banke. Būtinai nurodomas mokėjimo paskirtis 

sekančiai: Dalyvavimas Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybose.  

Jeigu mokėjimas buvo atliktas po registracijos pabaigos (2 dienos iki varžybų), būtina pateikti 

mokėjimo išrašą. 

5. APDOVANOJIMAI 

Šauliai apdovanojami atskirai pagal rungtis. 

Absoliučios, mėgėjų, jaunimo ir veteranų įskaitos atskirų varžybų etapų prizininkai atitinkamai 

apdovanojami medaliais ir diplomais. Pirmos vietos nugalėtojams papildomai įteikiamos etapų 

taurės.  

Vadovaujamasi nuostata, kad prizinė vieta užimama tik aplenkus varžovą.  

Kiekvieno etapo dalyviai pelno santykinius taškus už užimtas vietas ir už rezultatus pasiektus 

kvalifikacinėje įskaitoje. Visi dalyvio santykiniai taškai surinkti per Lietuvos taurės etapus 

sumuojami (daugiau taškų – aukštesnė vieta). Po visų trijų etapų nustatomi ir apdovanojami prizais 

Lietuvos taurės nugalėtojai pagal rungtis atskirose įskaitose: 

• absoliutus Lietuvos taurės nugalėtojas - taure ir 500 vnt. šovinių; 

• jaunimo įskaitoje - taure ir 150 vnt. šovinių; 

• senjorų įskaitoje - taure ir 250 vnt. šovinių; 

• mėgėjų įskaitoje - taure ir 250 vnt. šovinių. 

Lietuvos taurės nugalėtojų apdovanojimai vyksta per paskutines metų varžybas, organizuojamas 

LŠSS. 

Santykiniai taškai atsispindį LŠSS stendinio šaudymo šaulių metu reitinge. 

6. KITA INFORMACIJA 

6.1. Rengėjas, siekdamas užtikrinti sklandų varžybų pravedimą, pasilieka teisę bet kurio metu 

keisti nuostatus arba jų dalį bei daryti pakeitimus renginio metu, nekeičiant nuostatų. 

6.2. Informaciją apie rengiamas varžybas, pakeitimus ir papildymus galite rasti tinklalapyje 

www.shooting.lt naujienų skiltyje bei dokumentų aplanke. 

6.3. Kontaktai:  

El. paštas: info@shooting.lt   

Tel.: +37067209655 


