
 

 

    LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGA 

LITHUANIAN SHOOTING SPORT UNION 

 

Asociacija 

Juridinių asmenų registras 

Kodas 191683884 

PVM mokėtojo kodas 

LT100011900010  

Žemaitės g. LT-03117 Vilnius 

Tel./Faksas:  (8~5) 2133447 

El. paštas:    info@shooting.lt 

Tinklalapis: www.shooting.lt 

Sąskaita: 

LT277300010000631816 

AB Bankas Swedbank 

1 psl. iš 2 

 

2018 m. LIETUVOS KULKINIO ŠAUDYMO TAURĖS VARŽYBŲ 

PNEUMATINIAIS GINKLAIS NUOSTATAI 

 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

1.1. Organizuoti ir skatinti Lietuvos šaudymo sporto mėgėjų aktyvumą šaudymo sporto veikloje;  

1.2. Sukurti palankias konkurencines sąlygas tobulėti sportininkų meistriškumui.  

 

2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS:  

2.1. Varžybų rengėjas – Lietuvos šaudymo sporto sąjunga.  

2.2. Varžybų vyr. teisėjas – Juozas Budrys.  

2.3. Varžybų vyr. sekretorius – Vaida Kamandulienė.  

 

3. VARŽYBŲ VYKDYMAS  

3.1. Data: 2018 m. lapkričio 17-18 d. Alytuje, Alytaus sporto ir rekreacijos centre, Naujoji g. 52.  

3.2. Amžiaus grupės:  

3.2.1. 1997 m. ir vyresni  

3.2.2. 1998 – 2001 m. 

3.2.3. 2002 m. ir jaunesni 

3.3. Pratimai:  

3.3.1. vyrai ir moterys 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose nurodytose amžiaus grupėse - 60 šūvių;  

3.3.2. vaikinai ir merginos 3.2.3. punkte nurodytoje amžiaus grupėje – 40 šūvių.  

3.4. Pratimai 3.2.2. ir 3.2.3. amžiaus grupėse bus vykdomi be finalų. Galimybė vykdyti finalus 3.2.1. 

amžiaus grupėje, bus nustatyta gavus elektroninės registracijos duomenis.  

3.5. Pistoleto ir šautuvo rungtys 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose nurodytose amžiaus grupėse bus vykdoma į 

elektroninius taikinius. Pistoleto ir šautuvo rungtys 3.2.3. amžiaus grupėse – į popierinius taikinius.  

3.6. Varžybų vykdymo datos:  

3.6.1. pistoleto pratimai - 2018 m. lapkričio 17 d., varžybų pradžia 10.00 val.  

3.6.2. šautuvo pratimai – 2018 m. lapkričio 18 d., varžybų pradžia 10.00 val. 

 

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS IR DALYVIAI  

4.1. Dalyvavimas atviras. Vykdoma asmeninė įskaita.  

4.2. Starto mokestis už dalyvavimą individualioje rungtyje:  

4.2.1. LŠSS nariams, gimusiems 2002 m. ir jaunesniems (3.2.3. punkte nurodyta amžiaus grupė) –1,5 

eurai;  

4.2.2. LŠSS nariams, gimusiems 1998-2001 m. (3.2.2. punkte nurodyta amžiaus grupė) – 3 eurai;  

4.2.3. LŠSS nariams, gimusiems 1997 m. ir vyresniems (3.2.1. punkte nurodyta amžiaus grupė) – 6 

eurai.  

Starto mokestis turi būti sumokėtas iki varžybų pradžios pavedimu į Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

(įm.k. 191683884) a/s LT277300010000631816, esančią AB SWEDBANK banke. Mokėjimo 

paskirtis: dalyvavimas Lietuvos Taurės varžybose!  

Nesumokėjus startinio mokesčio, sportininkai negalės dalyvauti varžybose. 

4.3. Privaloma internetinė registracija iki 2018 m. lapkričio 9 d. 

https://goo.gl/forms/dYj1eH48iB7xX9Ck1  

Internetinėje registracijoje neregistruotiems šauliams nebus leidžiama startuoti varžybose.  

  

https://goo.gl/forms/dYj1eH48iB7xX9Ck1
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4.4. Varžybų dieną teisėjų kolegijai būtina pateikti:  

4.4.1. sporto medicinos įstaigos gydytojo pažyma arba pateikiamas vardinis sporto medicinos gydytojo 

leidimas dalyvauti sporto varžybose;  

4.4.2. saugaus elgesio su ginklu instruktažo protokolas.  

 

5. APDOVANOJIMAS  

Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir diplomais, antros ir trečios vietos laimėtojai 

– medaliais ir diplomais.  

 

6. KITA  

6.1. Kelionės, maistpinigių, nakvynės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. LŠSS užtikrina 

teisėjavimą.  

6.2. Atvykimas varžybų dieną.  

6.3. Varžybų rengėjas turi teisę daryti pakeitimus nuostatuose, bet ne vėliau nei iki 2018 m. lapkričio 

8 d. 

 

_______________________ 


