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2019 m. LIETUVOS KOMANDINIO, JAUNIMO KOMANDINIO-ASMENINIO  ČEMPIONATO 

MAŽO KALIBRO 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. Lietuvos komandinio, jaunimo komandinio-asmeninio  čempionato vyr. teisėja Tatjana Klimova. 

2.3. Varžybų koordinatorė-Evelina Bondareva. 

3. VARŽYBŲ VYKDYMAS 

3.1. Datos:  

Lietuvos komandinis, jaunimo komandinis-asmeninis čempionatas – 2019 06 15 – 16 d. 

3.2. Vieta: Basanavičiaus g. 13, Rokiškis 

3.3. Amžiaus grupės: 

3.3.1. Lietuvos komandiniame čempionate, sportininkų amžius neribojamas. 

3.3.2. Lietuvos jaunimo komandiniame-asmeniniame čempionate 1999 m. ir jaunesni. 

4. Programa: 

Atliekami pratimai: 

Moterys 50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulomis 

25 m. MK pistoletu 30 + 30 šūvių 

50 m. MK šautuvu 3 x 20 šūvių 

Vyrai 50 m. MK šautuvu 3 x 20 šūvių 

50 m. laisvo pavyzdžio MK pistoletu 40 šūvių  

50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulomis 

25 m. MK pistoletu 30 šūvių greitašauda (8,6,4 sek.) 

 

 

5. Tvarkaraštis: 

       Šeštadienis (2019.06.15)  

10:45 val – bandomi šūviai; 11:00 val. - startas 

50 m MK Šautuvas 3x20 šūvių  

25 m MK pistoletas 30+30 šūvių (moterys) 

50 m. laisvo pavyzdžio MK pistoletu 40 šūvių (vyrai) 

 

Sekmadienis (2019.06.16) 

8:45 val – bandomi šūviai; 9:00 val. – startas 

           50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulomis 

8:45 val – bandomi šūviai; 9:00 val. – startas 

25m. Pistoletas - Greitošauda (vyrai) 8,6,4 sek. 30 šūvių 
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6. DALYVAVIMO SĄLYGOS IR DALYVIAI 

6.1. Komandos:  

Lietuvos komandiniame, jaunimo komandiniame-asmeniniame čempionate kiekvienoje ginklo , 

moterų ir vyrų  rungtyje, komandą sudaro 3 šauliai. Dalyvauti kviečiamos miestų ir rajonų komandos. 

Komandinėse varžybose leidžiama registruoti nepilnos sudėties komandą. Kiekvienas miestas gali 

registruoti neribotą komandų skaičių . 

6.2. Lietuvos  asmeniniame čempionate dalyvauti kviečiami sportininkai šia tvarka: 

6.2.1. pratimuose 50 m. MK šautuvu 60 šūvių gulomis (merginos ir vaikinai), 50 m. MK šautuvu 3 x 

40 šūvių (merginos ir vaikinai), 50 m. laisvo pavyzdžio MK pistoletu 60 šūvių (vaikinai) - užėmę 1-14 

vietas Lietuvos komandiniame ir jaunimo komandiniame-asmeniniame čempionate; 

6.2.2.  pratime 25 m. MK pistoletu 30 + 30 šūvių (moterys) – užėmę 1-18 vietas vietas Lietuvos 

komandiniame ir jaunimo komandiniame-asmeniniame čempionate ;  

6.2.3. pratime 25 m. MK pistoletu 30+30 šūvių greitašauda (8,6,4 sek.) (vaikinai) – užėmę 1- 8 vietas 

Lietuvos komandiniame ir jaunimo komandiniame-asmeniniame čempionate: 

6.2.4. Komitetas pasilieka teisę spręsti 2 papildomų šaulių kandidatūras.  

7. APDOVANOJIMAS 

7.1.  Lietuvos komandinio ir  jaunimo komandinio-asmeninio  čempionato nugalėtojai ir prizininkai 

kiekvienoje rungtyje apdovanojami atitinkamai medaliais ir diplomais. Jaunimo asmeninio čempionato 

nugalėtojai papildomai apdovanojami piniginiais prizais. 

7.2. Visi komandinio ir jaunimo komandinio-asmeninio čempionato nugalėtojai ir prizininkai bus 

apdovanojami komandinio čempionato metu.  

Kelionės, maistpinigių, nakvynės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. LŠSS užtikrina teisėjavimą ir 

sporto bazių nuomą. 

7.3. .LŠSS nariai, norintys dalyvauti oficialiose LŠSS varžybose 2019 metais turi sumokėti starto 

mokestį (vienkartinis, metinis mokestis): 

7.3.1. sporto mokyklose tarifikuotiems sportininkams priklausomai nuo amžiaus:  

 16 metų ir jaunesniems – nemokamai; 

 17—20 metų – 5 €;  

 21 metų ir vyresniems – 6 €;  

 studentams, pateikusiems, galiojantį studento pažymėjimą – 3 €;  

 kitiems fiziniams asmenims – 15 €;  

7.3.2. 16 metų ir jaunesni sportininkai ir Olimpinių rinktinių nariai nuo starto mokesčio atleidžiami. 

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

Swedbank banke.  

7.5. Nuostatai gali būti keičiami. 

7.6. 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 2019 m. sezono varžybose, bei perduoti 



 

 

LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGA 

LITHUANIAN SHOOTING SPORT UNION 

 

Asociacija 

Juridinių asmenų registras 

Kodas 191683884 

Žemaitės g. 6 

LT-03117 

Vilnius 

Tel./Faksas:  (8~5) 2133447 

El. paštas:    info@shooting.lt 

Tinklalapis:  www.shooting.lt 

Sąskaita: 

LT277300010000631816 

AB Bankas Swedbank 

3 psl. iš 3 

 

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 2019 m. sezono 

varžybose, saugoma ir sunaikinta vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 

nuostatomis. 

7.7. 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.  

7.8. 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. 

 

Preliminarių paraiškų laukiame iki 2019 birželio 13 d. adresu tanaaja@gmail.com 
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