
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Stendinio šaudymo komiteto (SŠK) posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 17/1 

2017 m. sausio mėn. 26 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. Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatų tvirtinimas. 

2. Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatų tvirtinimas.  

3. Gautu šautuvų paskirstymas. 

4. Šaulių dalyvavimo tarptautinėse varžybose paraiška.  

5. Stendinio šaudymo skyriaus biudžetas. 

6. Sportininkų finansavimo planas 2017 m. 

7. SŠK 2017 m. darbo planas. 

 

Darbotvarkės klausimas 

1. Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatų tvirtinimas. 

 

Svarstyta 

A.Z. pasiūlė pakeitimus ir pateikė Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatų projektą, kuri, jei 

neatsiranda poreikio, galima taikyti pastoviai, o ne vieneriems metams, kaip yra taikoma dabar. Siūloma 

pakeisti finalų formatą (atitinkamai naujoms ISSF taisyklėms), įvesti veteranų įskaitą su apdovanojimais, 

aprašyti kitų šalių šaulių dalyvavimą, varžybų vykdymą prie mažo dalyvių skaičiaus. G.K. pasiūlė 

įskaitos pavadinime žodį veteranai pakeisti žodžiu senjorai. 

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Vienbalsiai, patvirtinti Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatas (Priedas Nr.1). Paskelbti 

interneto svetainėje ir vykdyti varžybas vadovaujantis priimtomis nuostatomis. 

 

 

Darbotvarkės klausimas 

2. Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatų tvirtinimas. 

 

Svarstyta 

A.Z. pasiūlė pakeitimus ir pateikė Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatų projektą, kurį, jei 

neatsiranda poreikio, galima taikyti pastoviai, o ne vieneriems metams, kaip yra taikoma dabar. Siūloma 

pakeisti varžybų finalų formatą (atitinkamai naujoms ISSF taisyklėms), aprašyti kitų šalių šaulių 

dalyvavimą, bei varžybų vykdymą esant mažam dalyvių skaičiui.  

A.Z. informavo, kad ISSF svarstoma ateinančiose Olimpinėse žaidynėse vietoje Double Trap Men įvesti 

kitą rungtį – Trap Mix Gender Team, ko pasiekoje dupletų šaudymas taps neolimpine disciplina. Gautinį 

sprendimą ISSF žada priimti 2017 m. Konstatuota, kad Lietuvos šauliai dupletų šaudymo nepraktikuoja.  

Siūloma:  

- padaryti atskiras nuostatas – Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatos, skirtos apvalios ir 

tranšėjines aikštelių rungtims ir Lietuvos dupletų šaudymo čempionato nuostatos, skirtos dupletų 

rungčiai; 

- įskaitos pavadinime žodį veteranai pakeisti žodžiu senjorai. 

- dupletų čempionate taikyti 20€ starto mokestį; 

- dupletų čempionate vesti tik viena – bendra įskaitą. 



 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Patvirtinti Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatas (Priedas Nr.2) ir Lietuvos dupletų šaudymo 

čempionato nuostatos (Priedas Nr.3). Paskelbti interneto svėtainėje ir vykdyti varžybas vadovaujantis 

jomis. 

 

 

Darbotvarkės klausimas 

3. Gautu šautuvų paskirstymas. 

 

Svarstyta 

A.Z. informavo, kad jau pristatyti du Trap ir vienas Skeet šautuvai Beretta DT11 modelio. Likę trys 

ginklai, pagal sutartį, turi būti pristatyti iki 2017m. rugsėjo pabaigos. Gautas prašymas iš trenerio G. 

Bogdanovo skirti vieną Skeet šautuvą jaunimo rinktinės narės Alisos Bogdanovos naudojimui. Šaulė rodo 

greitai progresuojančius rezultatus ir ruošiasi šių metu Europos ir Pasaulio čempionatams, kitoms 

tarptautinėms varžyboms. Siūloma skirti šautuvą A. Bogdanovos naudojimui. 

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Skirti nauja šautuvą Beretta DT11 A. Bogdanovos laikinam naudojimui. Dėl kitų šautuvų spręsti vėliau. 

 

 

Darbotvarkės klausimas 

4. Šaulių dalyvavimo tarptautinėse varžybose paraiška. 

 

Svarstyta 

A.Z. išsakė nuomonę, kad šaudymo sezono pradžioje reikia sužinoti sportininkų planus naujame šaudymo 

sezone, tame tarpe, kokiose tarptautinėse varžybose jie planuoja dalyvauti. Surinkus informaciją bus 

galima vertinti sportininkų aktyvumą, formuoti dalyvių komandas, spręsti finansavimo klausimus. 

Siūloma patvirtinti informacijos surinkimo formą - “Sportininko dalyvavimo tarptautinėse varžybose 

2017 m. paraišką”. 

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Patvirtinti “Sportininko dalyvavimo tarptautinėse varžybose 2017 m. paraišką” (Priedas Nr.4) ir paviešinti 

sportininkams. Tokia formą naudoti ir kitiems šaudymo sezonams. 

 

 

Darbotvarkės klausimas 

5. Stendinio šaudymo skyriaus biudžetas 

 

Svarstyta 

A.Z. supažindino su LŠSS administracijos informacija dėl 2016 m. biudžeto vykdymo (Priedas Nr.5), 

informavo dėl numatomų metinių pajamų ir išlaidų, ir pasiūlė biudžeto suformavimo variantus. Po 

diskusijų siūloma patvirtinti deficitinio biudžeto variantą. Metu eigoje, pritrūkus lėšų, ieškoti papildomu 

pajamų. 

 



Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

Nutarta 

Patvirtinti preliminarų biudžeto projektą (Priedas Nr. 6), kol paaiškės nežinomi šiuo metu pajamų dydžiai 

ir pateikti šį projektą Prezidentui. 

 

 

Darbotvarkės klausimas 

6. Sportininkų finansavimo planas 2017 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 2017 m. variantas, sudarytas biudžeto projekto 

pagrindu (Priedas Nr. 7). 

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Patvirtinti sportininkų finansavimo planą 2017 m. (Priedas Nr. 7) ir paviešinti sportininkams. 

 

 

Darbotvarkės klausimas 

7. SŠK 2017 m. darbo planas. 

 

Svarstyta 

A.Z. pasiūlė bendra SŠK metų darbo planą, kur įvardinti pagrindiniai dalykai SŠK kompetencijos ribose 

(Priedas Nr. 8). T.K. pasiūlė patvirtinti planą kaip projektą ir patikslinti jį iki sekančio posėdžio. 

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Patvirtinti SŠK 2017 m. darbo planą kaip projektinį ir patikslinti jį sekančiam posėdžiui. 

 

Priedai: 

1. Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatos  

2. Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatos. 

3. Lietuvos dupletų šaudymo čempionato nuostatos. 

4. Sportininko dalyvavimo tarptautinėse varžybose 2017 m. paraišką. 

5. 2016 m. biudžeto įvykdymo informacija. 

6. 2017 m. stendinio šaudymo skyriaus preliminarus biudžeto projektas. 

7. Sportininkų finansavimo planas 2017 m. 

8. SŠK 2017 m. darbo planas – projektas. 

 

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 


