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Lietuvos Neįgaliųjų Sporto Federacija 

             2021 m.  Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos šaudymo  

         asmeninio-komandinio čempionato pneumatiniais ginklais 

Nuostatai 

• Tikslai ir uždaviniai: 

1.1. Organizuoti ir skatinti Lietuvos neįgaliųjų organizacijų šaudymo mėgėjus. 

1.2. Sudaryti palankias sąlygas tobulinti šaudymo mėgėjų su fizine negalia meistriškumą. 

1.3. Atrinkti ir skatinti perspektyvius šaudymo mėgėjus su fizine negalia dalyvauti aukštesnio 

lygio bei tarptautinėse varžybose. 

• Varžybų organizavimas: 

2.1. Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija. 

2.2. Varžybų vyriausias teisėjas – Juozas Budrys (tarptautinė kategorija); tel.nr.: +37068732034;  e.p. 

juozas.budrys@asrc.lt  

2.3. Varžybų sekretorius – Justinas Truncė 

• 2.4. Teisėjas prie dalyvių –Tatjana Klimova(nacionalinė kategorija); tel.nr.; +37068600172; 

•  Varžybų vieta ir vykdymas: 

3.1.  Lietuvos neįgaliųjų asmeninis-komandinis šaudymo čempionatas pistoleto ir šautuvo rungtyse bus vykdomas 

2021 05 28-30 .  Varžybos komandinės-asmeninės. Varžybų pradžia:  – 10.00 val. Vieta -  Alytus, sporto ir 

rekreacijos centras, adresu Naujoji g-vė 52. 

3.2.  Komandą atskirai pistoleto ir šautuvo rungtyse sudaro 3 šauliai. 

3.3.  Tie patys šauliai gali dalyvauti šautuvo ir pistoleto rungčių komandose. 

3.4  Komandos sudėtis gali būti mišri (vyrai ir moterys). Šautuvo komandą gali sudaryti du SH2 grupės šauliai ir 

vienas SH1 grupės šaulys arba du SH1 ir vienas SH2 grupės šaulys. 

3.5.  Kiekviena neįgaliųjų organizacija gali registruoti po vieną pistoleto ir šautuvo komandas; Kauno ir Šiaulių 

komandos, paruošiančios kasmet daug prizininkų, gali registruoti po dvi komandas. 

3.6. Komandinei įskaitai bus vykdoma  40 šūvių: PP40 ir PŠ40 nuo atramos. 
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Asmeninėse varžybose dalyvauja sportininkai, susipažinę su pratimų atlikimo eiga bei technika. Asmeninių 

varžybų programa:  

Pratimai PP40 (moterys),), PŠ40 (moterys), PŠ40 (vyrai), PP40 (vyrai), P1(vyrai),  P2(moterys, P5 

mix(standartinis pistoletas),  PŠ60 mix (R3), R5 mix. 

.Varžybos pravedamos pagal TŠSF taisykles. 

3.8.  Pistoletu šaudoma sėdint  arba stovint, viena ranka be atramos. Šautuvu šaudoma sėdint prie stalo nuo 

atramos. 

3.9.  Šauliai varžybose gali dalyvauti  savo ginklais ir šaudmenimis; neturintiems savo ginklų,  reikalingu 

inventoriumi bus aprūpinti varžybų vietoje. 

• Dalyvių registracija: 

4.1. Komandos, norinčios dalyvauti neįgaliųjų šaudymo sporto čempionate, preliminariai registruojasi pagal 

pridedamą formą iki 2021 04 25  el paštas.: sportof@yahoo.com 

4.2. Po registracijos kiekvienai komandai jos nurodytu adresu iki 2021 04 27 bus pranešta, kuriuo laiku ir kurioje 

pamainoje ji startuoja. 

• Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas: 

• Komandinėse varžybose nugali komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Komandoms surinkus vienodą 

taškų sumą, aukštesnę vietą užima ta komanda, kurios geriausias šaulys užėmė aukštesnę vietą 

individualioje įskaitoje. 

• Individualiose varžybose nugalėtoju skelbiamas daugiausiai taškų surinkęs šaulys , atskirai moterų  ir 

vyrų grupeje. Surinkus vienodą taškų sumą, nugali šaulys, pagal centrinių dešimtukų skaičių (šautuvo 

rungtyje) ir pagal paskutinę seriją (pistoleto rungtyje). 

• Komanda nugalėtoja pistoleto ir šautuvo rungtyse, atskirai, apdovanojama taure. Komandos nariai 

apdovanojami I laipsnio diplomais bei medaliais. 

• II ir III vietas užėmusios komandos apdovanojamos atitinkamo  laipsnio diplomais bei medaliais. 

• Individualioje įskaitoje pistoleto ir šautuvo rungčių nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir 

diplomais. Prizines vietas iškovoję šauliai apdovanojami medaliais ir diplomais. 

• Bendra informacija: 

• Kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. LNSF apmoka bazės nuomos, teisėjavimo ir dalyvių 

maitinimo išlaidas.. 

SĖKMINGŲ STARTŲ  LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ ŠAUDYMO sporto ČEMPIONATE 

 

Komandų vadovų dėmesiui. 

Kadangi bus šaudoma į elektroninius taikinius, prašome nesiūsti į šaudymo čempionatą neparuoštų šaulių 

ir  žmonių su psichine negalia. Komandų vadovai kartu su paraiška vyr. teisėjui pateikia raportą, kad 

sportininkai su šaudymo saugos ir varžybų taisyklėmis  supažindinti.  



 Lietuvos neįgaliųjų šaudymo sporto asmeninis-komandinis čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali 

būti filmuojama ir fotografuojama.  

 Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete.  

     Varžybos rengiamos be žiūrovų, vadovaujantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimu dėl sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų (2020 m. gruodžio 

17 d. Nr. V-2932). Visuose kultūros, pramogų bei kituose renginiuose ir susibūrimuose, 

organizuojamuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse, yra privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones ir laikytis 2 metrų atstumo nuo aplinkinių žmonių. 


