
LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGA 

 

X PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 

 

STENDINIO ŠAUDYMO VARŽYBOS 

 

Vieta: Kauno medžiotojų sąjungos šaudykla. 

 

Adresas: Didžioji g. 77, Kaunas 45472 (54.857753, 24.011034). 

 

Varžybų programa: 

 

Apvali aikštelė (SKEET) – SK125 (5 kvalifikacines serijos po 25 taikiniai 

ir Finalai), vykdoma pagal ISSF taisykles. Programa vykdoma per dvi 

dienas – 75 taikiniai - pirma varžybų diena, 50 taikinių ir Finalai – antra 

varžybų diena. 

 

Tranšėjinė aikštelė (TRAP) – TR125 (5 kvalifikacines serijos po 25 

taikiniai ir Finalai), vykdoma pagal ISSF taisykles. Programa vykdoma per 

dvi dienas – 75 taikiniai - pirma varžybų diena, 50 taikinių ir Finalai – 

antra varžybų diena. 

 

Sportingas (Compak Sporting) – 100 taikinių, persišaudymas prizines 

vietas nustatyti, vykdoma pagal FITASC taisykles.  

Programa vykdoma liepos 2 d. 

 

Dalyvavimas: dalyvis šaudo vienoje rungtyje. Akredituotiems dalyviams 

išduodami šoviniai programoj: Trap – 175 vnt. kvalifikacijai ir 50 vnt. 

Finalams, Skeet - 150 vnt. kvalifikacijai ir 75 vnt. Finalams,  Sporting – 

150 vnt. kvalifikacijai ir 50 vnt. persišaudinimui už prizinės vietas. 

 

Akreditacijos – Dalyviams, akredituotiems per Lietuvos šaudymo sporto 

sąjungą, bus išduodamos kortelės šaudykloje birželio 30, liepos 1 dienomis 

varžybų vietoje. Užsienio šalių dalyviai turi gauti savo akreditacijas per 

įstaigas (užsienio lietuvių bendruomenės), kurios juos užregistravo. Kitais 

Klausimais klausimais – LŠSS vyk. dir. Margarita Belochvostova  

mob. +370 672 09 655. 

 

 



Įskaitos: Absoliuti, Senjorų (veteranų). 

Apdovanojimai: Pagal įskaitas, trys prizinės vietos rungtyje 

apdovanojamos atitinkamos vietos medaliais ir diplomais su  

X PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ atributika 

 

Varžybų programos vykdymo tvarkaraštis: 

 

Liepos 1 d. – pirma varžybų diena 

 

9:00-9:30 - galutinė dalyvių registracija, šaudymo numerių, šaudmenų 

išdavimas; 

10:00 - varžybų atidarymas; 

10:30 - kvalifikacinių serijų šaudymas Tranšėjinėje ir Apvalioje aikštelėse 

(pagal komandų sąrašus ir šaudymo tvarkaraščius). 

15:30 - pirmos dienos šaudymo pabaiga. 

 

Liepos 2 d. – antra varžybų diena 

 

9:00-9:30 - galutinės Sportingo dalyvių registracija, šaudymo numerių, 

šaudmenų išdavimas. 

10:00 - kvalifikacinių serijų šaudymas Tranšėjinėje ir Apvalioje aikštelėse, 

Sportingo šaudymo pradžia (pagal komandų sąrašus ir šaudymo 

tvarkaraščius). 

13:50* – Finalai Apvalioje aikštelėje. 

14:50* – Finalai Tranšėjinėje aikštelėje. 

16:00 – Apdovanojimai. 

16:30 – Varžybų uždarymas. 

 

*Finalų laikas preliminarus, priklausomai nuo varžybų eigos. 

Varžybų vykdytojas, siekdamas užtikrinti sklandų varžybų pravedimą, 

pasilieka teisę bet kurio metu keisti nuostatus arba jų dalį bei daryti 

pakeitimus renginio metu, nekeičiant nuostatų. 

Varžybų vyr. teisėjas – Paulius Rakštys. 

Varžybų sekretorius – Marta Zareckaja. 

Varžybų vadybininkas – Aleksej Zareckij. 

 

Kontaktai: zalgirisgp@gmail.com, mob. +370 655 978 25 

Žaidinių informacija, lankstinukas, žemėlapis: 

http://lsfs.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=513 
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