
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio  

PROTOKOLAS Nr. KŠK 17/2 

2017 m. sausio 22 d. 15:00 – 17:00 

Kaunas 

 

Remiantis Lietuvos šaudymo sporto sąjungos įstatų (toliau LŠSS Įstatai) 12.11 punktu, posėdis vyko 

Kaune, Partizanų g. 180. Posėdyje dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida Masalskytė, 

nariai: Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. Trys (3) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas 

yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Bavarijos taurės finansavimas 

2. P. V. finansavimas 

3. Kandidatai į Europos čempionatą 

4. 2017 metų skyriaus finansų planavimas 

5. Jaunių ir jaunučių čempionato pneumatiniais ginklais apdovanojimai ir dėl jaunių ir jaunučių 

rezultato užskaitos, dalyvaujantiems Bavarijos taurės varžybose. 

6. Lietuvos asmeninio čempionato pneumatiniais ginklais vykdymas. 

7. Einamieji klausimai 

a. Lietuvos asmeninio čempionato PnG teisėjų sąrašas ir sąmata. 

b. Rekordų fiksavimas ir užskaitymas. 

c. Maistpinigių mokėjimas sportininkams. 

d. Rezultatų suvestinės papildymas min ir max rezultatais 

 

Darbotvarkės klausimas:  

 

1. Bavarijos taurės finansavimas 

Svarstyta: 

Atsižvelgiant į Tarptautinių varžybų Polonia 2017 rezultatus (suvestinė pridedama) buvo 

pasiūlyta pakoreguoti nutarimą dėl finansavimo į Bavarijos taurės varžybose. Buvo pasiūlyta 

sportininkus išskirstyti į šias grupes: 1) Vilius Sabataitis, Gabrielė Rankelytė ir Karolis Girulis; 

2) Martyna Džapbarovaitė, Greta Rankelytė ir Jekaterina Ždanova; 3) Tautvydas Nedzinskas, 

Viktorija Sakalauskaitė ir Jūratė Česynaitė. 

Nuspręsta: 

Buvo pasiūlyta pirmos grupės šauliams apmokėti kelionę, tarpinę nakvynę, nakvynę, startą. 

Antros grupės – kelionę, tarpinę nakvynę, startą. Trečios grupės – kelionę ir tarpinę nakvynę. Jei per 

šias varžybas Tautvydo Nedzinsko bent vieno starto rezultatas bus 560 taškų – apmokėti ir startą. Jei 

Jūratės Česynaitės bent vieno starto rezultatas bus 414 taškų – apmokėti ir startą. 

 

2. Rinkinės nario P. V. dalyvavimo tarptautinėse varžybose finansavimas 

Svarstyta: 

Atsižvelgiant į rinktinės nario P. V. prašymą ir jo pasiektus rezultatus, svarstytas galimas 

finansavimas dalyvauti Grand Prix de France varžybose ir reglamentas dėl kitų varžybų išlaidų 

kompensavimo, nes šaulys treniruojasi užsienyje. 

 

 



Nuspręsta: 

A) Remiantis rinktinės nario P. V. rezultatais nuspręsta apmokėti kelionės ir starto išlaidas. Dėl 

finansinio atsiskaitymo: ne vėliau kaip 3 dienos po varžybų pabaigos reikia el.paštu 

info@shooting.lt atsiųsti sąskaitų kopijas, automobilio technikinio paso kopiją ir nurodyti 

kilometražą, varžybų protokolus arba nuorodą į juos. Originalus būtina atsiųsti paštu 

(Lietuvos šaudymo sporto sąjunga, Žemaitės g. 6-503, Vilnius, Lietuva) ne vėliau kaip per 2 

savaites nuo varžybų pabaigos. 

B) Būtina iki sausio 31 d. imtinai LŠSS KŠK atsiųsti pasiruošimo planą, nurodant pilnus varžybų 

pavadinimus, vietą ir datas. 

C) Prašant finansavimo, būtina atsiųsti arba nurodyti nuorodą į varžybų nuostatus ne vėliau kaip: 

ESC ir ISSF varžyboms – 2 mėnesiai, kitos varžybos – 1 mėnesį. Po varžybų būtina, ne vėliau 

kaip 3 dienos po jų, el.paštu info@shooting.lt atsiųsti sąskaitų kopijas, automobilio 

technikinio paso kopiją ir nurodyti kilometražą, varžybų protokolus arba nuorodą į juos. 

Originalus būtina atsiųsti paštu (Lietuvos šaudymo sporto sąjunga, Žemaitės g. 6-503, 

Vilnius, Lietuva) ne vėliau kaip per 2 savaites nuo varžybų pabaigos. 

 

 

3. Kandidatai į Europos čempionatą ir jų finansavimas 

Svarstyta: 

Teikiant kandidatus į rinktinę, šaudymo treneriai nurodė, kurie sportininkai ruošiasi Europos 

šaudymo sporto čempionatui PnG, Maribore (failas pridedamas).  

Nuspręsta: 

A) Sportininko treneris iki š.m. sausio 30 d. imtinai turi patvirtinti jo dalyvavimą Trenerių tarybos 

nariui, kuruojančiam atitinkamą rinktinę, kitu atveju šaulys nebus registruojamas varžyboms. 

Norint dalyvauti varžybose, šaulio vidutinis rezultatas negali būti mažesnis nei 25 proc. riba 

(failas pridedamas). 

B) Svarstant sportininkų finansavimą bus atsižvelgiama į varžybų laikotarpio rezultatų vidurkį 

(Polonia, Komandinis čempionatas, Bavarija, Asmeninis čempionatas). Esant poreikiui, bus 

atsižvelgiama į Alytaus m. Taurės arba Pucko varžybų ir parengiamojo laikotarpio rezultatus. 

 

4. 2017 metų kulkinio šaudymo skyriaus biudžeto planavimas 

Svarstyta: 

Atsižvelgiant į 2016 m. patvirtintą strategiją, 2017 m. planuojamas pajamas, būtinas 

administracines išlaidas ir 2017 m. numatomas veiklas siūlyta Kulkinio šaudymo lėšas 

skirstyti taip?: 23 proc. lėšų skirti dalyvavimui Europos šaudymo sporto čempionatuose, po 

25 proc. skirti dalyvavimui jaunimo/jaunių tarptautinėse varžybose ir rinktinės narių 

dalyvavimui kitose tarptautinėse varžybose; 15 proc. lėšų skirti Lietuvos varžyboms, 8 proc. 

kitoms sporto išlaidoms kaip stovyklos, trenerių / teisėjų kvalifikacijos kėlimas ir numatyti 4 

proc. nenumatytoms išlaidoms. 

 

Nuspręsta: 

LŠSS valdybai siūlyti tvirtinti tokį procentinį KŠK biudžeto paskirstymą: 23 proc. lėšų skirti 

dalyvavimui Europos šaudymo sporto čempionatuose, po 25 proc. skirti dalyvavimui 

jaunimo/jaunių tarptautinėse varžybose ir rinktinės narių dalyvavimui kitose tarptautinėse 

varžybose; 15 proc. lėšų skirti Lietuvos varžyboms, 8 proc. kitoms sporto išlaidoms kaip 

stovyklos, trenerių / teisėjų kvalifikacijos kėlimas ir numatyti 4 proc. nenumatytoms 

išlaidoms. 

 

5. Jaunių ir jaunučių čempionato pneumatiniais ginklais apdovanojimai ir dėl jaunių ir 

jaunučių rezultato užskaitos, dalyvaujantiems Bavarijos taurės varžybose. 
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Svarstyta: 

5.1. Buvo pasiūlyta apdovanoti Jaunių ir Jaunučių komandinių čempionatų prizininkus diplomais 

ir medaliais. Taip pat diskutuota apie varžybų rezultatų registraciją varžybų metu 

www.saudymosajunga.lt puslapyje ir dėl apmokėjimo už rezultatų registraciją. 

5.2. Buvo diskutuota dėl Jaunių ir Jaunučių amžiaus šaulių, dalyvausiančių Bavarijos Taurės 

varžybose rezultatų įskaitymo per Lietuvos komandinį Jaunių ir Jaunučių čempionatą. 

 

Nuspręsta: 

Pirmu klausimu: 

A) Apdovanoti Jaunių ir Jaunučių komandinių čempionatų prizininkus diplomais ir medaliais. 

B) Varžybų rezultatai tradiciniu, excel formatu turi būti pateikti vyr. teisėjui iki pirmadienio 

(2017.01.30) 12:00.  

Antru klausimu: 

Rinktinės nariai, dalyvaujantys Bavarijos Taurės varžybose automatiškai patenka į Lietuvos 

asmeninį Jaunių ir Jaunučių čempionatą. Jų rezultatai, pasiekti Bavarijos Taurės varžybose 

negali būti įskaityti komandiniame čempionate dėl skirtingų dalyvavimo sąlygų. 

 

6. Einamieji klausimai 

6.1. Lietuvos asmeninio čempionato PnG teisėjų sąrašas ir sąmata. 

Svarstyta: 

Planuojant 2017 m. biudžetą buvo peržiūrėtas Lietuvos asmeninio čempionato PnG teisėjų 

sąrašas ir galima sąmata. 

 

Nuspręsta: 

Paprašyti varžybų vyr.teisėjų patikslinti teisėjų sąrašą su jų pareigybėmis ir planuojamą 

sąmatą. 

 

6.2. Rekordų fiksavimas ir užskaitymas 

Svarstyta: 

Buvo diskutuojama dėl taisyklių pasikeitimų ir rekordų fiksavimo, kai šaudoma į 

elektroninius ir popierinius taikinius. 

 

Nuspręsta: 

Užklausti Teisėjų tarybos ir pasiūlyti rekordus fiksuoti, tik jei varžybose šaudoma į 

elektroninius taikinius. 

 

6.3. Maistpinigių mokėjimas sportininkams. 

Svarstyta: 

Atsižvelgiant į stipriausių šaulių rekomendacijas buvo peržiūrėtas 2016 03 30 KŠK posėdžio 

protokolas 16/2 ir pasiūlyta maistpinigius mokėti rinktinės nariams, kurių rezultatas 

svarbiausiose tarptautinėse varžybose bus didesnis nei 75 proc. riba. 

Nuspręsta: 

Pritarta pasiūlymui maistpinigius mokėti tik tiems rinktinės nariams, kurių rezultatas 

svarbiausiose tarptautinėse varžybose (Europos ir pasaulio čempionatai, Pasaulio taurės 

etapai) bus didesnis nei 75 proc. riba. Dydis – iki 50 proc. nuo toje šalyje numatytų 

maistpinigių normos. 

 

6.4. Rezultatų suvestinės papildymas min ir max rezultatais 

Svarstyta: 

http://www.saudymosajunga.lt/


Svarstant finansavimo klausimą varžyboms ir priskiriant šaulius atitinkamoms grupės dėl 

išlaidų kompensavimo, atsižvelgti ne tik į atitinkamo laikotarpio rezultatų vidurkį, bet ir 

mažiausio bei didžiausio rezultatų reikšmes. 

 

Nuspręsta: 

Pritarti pasiūlymui ir rezultatų suvestinės lentelėje įvesti min ir max reikšmes. 

 

Posėdžio pirmininkė: Vaida Masalskytė 

Posėdžio sekretorius: Virginija Karandienė 


