
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 
Stendinio šaudymo komiteto (SŠK) posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 17/2 

2017 m. spalio mėn. 25 d.  
Vilnius 

 

 

Dalyvauja SŠK nariai Aleksej Zareckij, Saulius Kukenys, Tomas Kovėra ir Gediminas Kiela. 
Posėdyje dalyvauja visi SŠK nariai, kvorumas yra ir visi priimti sprendimai teisėti. 
Pirmininkauja ir sekretoriauja SŠK pirmininkas A. Zareckij. 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Šaudyklos įranga. 
2. 2017 m. LŠSS organizuotu varžybų rezultatai. 
3. Baltijos taurės varžybos. 
4. 2018 m. stendinio šaudymo kalendorius.  
5. Šaulių dalyvavimo tarptautinėse varžybose paraiška. 
6. Sportininkų finansavimo planas 2018 m. 
7. 2018 m. stendinio šaudymo rinktinė. 

 
Darbotvarkės klausimas 

1. Šaudyklos įranga. 
 
Svarstyta 
A.Z. pranešė, kad dėl dažnų gedimų, senų laidų, avarijų nuo žaibo, šiuo metų dvi elektroninės sistemos, 
valdantis šaudymo aikštelės ir rezultatų lentos veikia dalinai (neatlieka visų funkcijų), dvi sistemos 
neveikia, seni mikrofonai veikia nevenuodai, yra pažeisti laidai, abi švieslenties neveikia, nuo pirmos 
apvalios aikštelės el. įrangos ėjo degimo kvapas. Jau dabar neįmanoma visuose aikštelėse treniruotis ir 
pravesti varžybų. Be to įdiegta programinė įranga neatitinka dabartinių stendinio šaudymo taisyklių ir 
Tarptautinės ŠSF standartų (šaulia šaudo senos, negaliojančios varžybų programos). Įranga įsigyta senai, 
yra fiziškai ir morališkai pasenusi, daug kartų yra taisyta. Gamintojas jau senai negamina šito modėlio ir 
jau keli metai nepalaiko juo aptarnavimo. Be to esama šaudykloje taikinių metimo technika (lekštučių 
išmetimo mašinelės) taip pat įsigyta senai, yra dažnai taisoma ir reikia turėti nors po viena atsarginė 
mašinelė aikštelei. Jaunimo ir pradedančių šaulių treniruotėms reikia įrengti ATA/DTL aikštelė, kas turi 
paspartinti šaudymo progresą. Vilniuje yra tik viena stendinio šaudymo šaudykla ir kilo pavojus, kad dėl 
pasenusios įrangos artimiausiu metu treniruotis ir pravesti varžybų bus visiškai neimanoma. Nauja 
elektronės sistemos programinė įranga leidžia prapliesti ja iki šaudymo rezultatų administravimo ir 
parodimo realioju laiku. 
Siūloma įsigyti ir sumontuoti Tarptautinės ŠSF standartus atitinkančią įrangą - aikštelių elektroninės 
valdymo sistemas su mikrofonais ir varžybų administravimu, įrengimus ATA/DTL, atsarginės mašinėlės 
ir dalys. 
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Paruošti įsigyjimui techninė specifikaciją ir reikalavimus. 
 
 
Darbotvarkės klausimas 

2. 2017 m. LŠSS organizuotu varžybų rezultatai. 
 
Svarstyta 
A. Z. pranešė, kad 2017 m. LŠSS, kaip rengėjas įvykdė tris Lietuvos taurės (LT) etapus ir Lietuvos 
čempionatą. Pagal varžybų nuostatus reikia nustatyti Lietuvos taurės nugalėtojus ir apdovanoti juos metų 
pabaigoje. Visi rezultatai apskaičiuoti, nugalėtojai nustatyti, reitingo taškai apskaičiuoti, duomenys 



suvesti į lentelė (Priedas 1). Siūloma patvirtinti rezultatus, paskelbti juos LŠSS interneto svetainėje ir 
apdovanoti nugalėtojus.  
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti 2017 m. LŠSS organizuotų varžybų rezultatus ir paskelbti juos LŠSS interneto svetainėje. Per 
šių metu Kalėdinį turnyrą apdovanoti nugalėtojus. 
 
 
Darbotvarkės klausimas 

3. Baltijos taurės varžybos. 
 
Svarstyta 
A. Z. Paranešė, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos federacijų iniciatyva vystomas projektas organizuoti 
pabaltijos šalių varžybos. Planuojma pravesti tris atrankinius varžybų etapus, po viena kiekvienoje šalyje 
ir finalinį etapą. Atrankines etapai pravedamos kartu su šalies numatytomis pagal kalendoriu varžybomis. 
Lietuvoje tai galėtu būti per vieną iš Lietuvos taurės etapu. Baltijos taurės varžybos pirmiausiai turi 
padidinti varžybų netolise kiekį, dalyvaujančių jose sportininkų skaičių ir varžybinė konkurenciją. Be to 
atsiranda daugiau galimybių keistis patirtimį kaip šaudyme, taip ir veiklos organizavime. 
Siūloma pradėti Baltijos taurės varžybos 2018 metais.  
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Pradėti vykdyti Baltijos taurės varžybos 2018 metais. A. Z. suderinti varžybų nuostatus, datos ir vietas su 
Latvijos ir Estijos šaudymo federacijomis. 
 
 
Darbotvarkės klausimas 

4. 2018 m. stendinio šaudymo kalendorius. 
 
Svarstyta 
A. Z. pateikė siūloma 2018 m. LŠSS stendinio šaudymo varžybų kalendorių (Priedas 2).  
 
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti 2018 m. LŠSS stendinio šaudymo kalendorių ir paskelbti jį LŠSS interneto svetainėje. 
 
 
Darbotvarkės klausimas 

5. Šaulių dalyvavimo tarptautinėse varžybose paraiška. 
 
Svarstyta 
A.Z. pasiūlė patvirtinti 2018 m. formą - “Sportininko dalyvavimo tarptautinėse varžybose 2018 m. 
paraišką”. 
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 



Nutarta 
Patvirtinti formą “Sportininko dalyvavimo tarptautinėse varžybose 2018 m. paraišką” (Priedas Nr.3) ir 
paviešinti sportininkams. 
 
 
Darbotvarkės klausimas 

6. Sportininkų finansavimo planas 2018 m.  
 
Svarstyta 
A.Z. informavo, kad atitinkamai “...tarptautinių varžybų dalyvių atrankos ir finansavimo reglamento”, 
SŠK turi skelbti svarbiausių metu tarptautinių varžybų sąrašą ir numatomų kompensacijų už dalyvavimą 
dydžius. Siūlomas sportininkų finansavimo plano 2018 m. (Priedas Nr. 4). 
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti sportininkų finansavimo planą 2018 m. (Priedas Nr. 2) ir paviešinti sportininkams. 
 
 
Darbotvarkės klausimas 

7. 2018 m. stendinio šaudymo rinktinė. 
 
Svarstyta 
A. Z. pateikė siūloma 2018 m. stendinio šaudymo rinktinės sąraša (Priedas 5), nustatyta pagal šaulių 
šaudymo rezultatus, reitingą, paruoštumą, treniravimosi aktyvumą, treniruočių apimtį. Pažymėtinį 
pasiekimai perpektyvios šaulės Alisos Bogdanovojos ir greitai progresuojantis šaudymas Tomo 
Vaitekuno.  
 
Balsuota 
Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
 
Nutarta 
Patvirtinti 2018 m. LŠSS stendinio šaudymo rinktinė ir paskelbti jį LŠSS interneto svetainėje. 
 
 
Priedai: 

1. 2017 m. LŠSS organizuotu varžybų rezultatai ir šaulių reitingai. 
2. 2018 m. LŠSS stedinio šaudymo kalendorius. 
3. Sportininko dalyvavimo tarptautinėse varžybose 2018 m. paraišką. 
4. Sportininkų finansavimo planas 2018 m. 
5. 2018 m. LŠSS stedinio šaudymo rinktinė. 

Visi darbotvarkės klausimai išspręsti, SŠK posėdis baigia savo darbą. 

 

SŠK pirmininkas      Aleksej Zareckij 

SŠK narys       Saulis Kukenys  

SŠK narys       Tomas Kovėra 

SŠK narys       Gediminas Kiela 


