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SKRENDANČIŲ TAIKINIŲ ŠAUDYMO TARPTAUTINIŲ VARŽYBŲ 
DALYVIŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skrendančių  taikinių  šaudymo  (toliau  –  STŠ)  tarptautinių  varžybų  dalyvių  atrankos  ir 
finansavimo  reglamentas  (toliau  –  Reglamentas)  nustato  pagrindinius  kriterijus,  pagal  kuriuos 
atrenkami  sportininkai,  kurie  bus  deleguojami  atsovauti  Lietuvai  tarptautinėse  varžybose  ir  jų 
finansavimas.

2. Lietuvos šaudymo sporto sajunga (toliau – LŠSS), kaip vienintėlė nacionalinė stendinio 
šaudymo  sporto  federacija,  pripažinta  Kūno  kultūros  ir  sporto  departamento  prie  VRM  ir 
tarptautinės  šaudymo  sporto  federacijos  (toliau  –  ISSF),  sudaro  šaudymo  rinktinę  atstovauti 
Lietuvai  tarptautinėse  varžybose,  užtikrina  Lietuvos  šaudymo  rinktinės  pasirengimą  ir 
dalyvavimą varžybose.

II. SVARBIAUSIOS TARPTAUTINES VARŽYBOS

3. Atsižvelgiant  į  ISSF  sudarytą  einamųjų  metų  varžybų  kalendorių,  LŠSS  sudaromas 
svarbiausių tarptautinių varžybų sąrašas, kuriuose numatomas Lietuvos rinktinės dalyvavimas.

4. Prie sudaryto svarbiausių tarptautinių varžybų sąrašo gali būti pridėtos kitos tarptautinės 
varžybos. 

5. Sportininkai  savarankiškai  gali  dalyvauti  kitose  varžybose,  jeigu  tai  netrukdo 
pasiruošimui ir dalyvavimui LŠSS numatytose varžybose.

III. FINANSAVIMAS

6. Visas išlaidas, skirtas pasiruošimui ir dalyvavimui varžybose, apmoka sportininkas savo 
arba remėjų lėšomis.

7. Kiekvienais  metais  LŠSS  visuotinis  susirinkimas  tvirtina  valdybos  pasiulyta  biudžeto 
paskirstimą,  kuriame  yra  numatoma  suma  sportininkų  finansavimui    pasiruošymui  ir 
dalyvavimui  tarptautinėse  varžybose.  Iš  numatomos  sumos, LŠSS kompensuoja  sportininkams 
patirtas išlaidas arba jų dalį.

8. Išlaidos kompensuojamos prioritetine tvarka:
8.1 Varžybų dalyvavimo starto mokestis.
8.2 Pasiruošimo varžyboms kaštai  treniravimosi serijos ir šoviniai Lietuvoje ir užsienyje. 
8.3 Dalyvavimo kaštai:

‐ kelionės į/iš varžybų vietos išlaidos;
‐ apgyvendinimas varžybų vietoje;
‐ maitinimo išlaidas varžybų vietoje.

9. Remiantis  einamųjų  metų  varžybų  kalendoriumi  (atsižvelgiant  į  jų  svarbą  ir  vykdymo 
vietą), suma, skirta sportininkų finansavimui, ir numatomų deleguojamų Lietuvos rinktinės narių 
skaičių,  sudaromas  sportininkų  finansavimo  planas,  pagal  išlaidų  kompensavimo  prioritetų 
tvarką. Finansavimo planas nurodo garantuojamas kompensacijų sumas. 

10. Neišnaudoti pasiruošimo varžyboms kaštai negali pereiti į kitas kompensacijų rūšis.
11. Finansavimo  planas  yra  reguliariai  peržiūrimas,  atsižvelgiant  į  įvykusius/neįvykusius 

renginius. Neišnaudotos sumos gali būti skirtos:
‐ Kitų, numatytų pagal planą, išlaidų kompensavimo sumų padidinimui;



‐ papildomam,  virš  garantuoto,  sudalyvavusių  varžybose  sportininkų  išlaidų 
kompensavimui  (sprendžiama  pasibaigus  visoms  einamojo  šaudymo  sezono 
svarbiausioms varžyboms);

‐ sekančio šaudymo sezono sportininkų finansavimui;
‐ kitiems, keliantiems sportininkų kvalifikacija, tikslams.

12. Sprendžiant  papildomo  kompensavimo  dydžio  klausimą,  atsižvelgiama  į  sportininko 
varžybose  pasiektus  rezultatus  ir  kitus  rezultataus,  pagal  kuriuos  gaunamas  valstybės 
finansavimas.

13. Kompensuojamos sumos, išimties tvarka, gali būti padidintos, jei sportininkas einamuoju 
sezonu  (varžybose  ir/ar  treniruotėse)  parodo  labai  aukštus  šaudymo  rezultatus.  Finansavimo 
plane turi būti numatyti tokių rezultatų lygiai.

IV. SPORTININKŲ ATRANKA DALYVAVIMUI TARPTAUTINĖSE VARŽYBOSE

14. Paskelbus LŠSS puslapyje svarbiausių tarptautinių varžybų sąrašas ir finansavimo planą, 
sportininkai  pateikia  savo  paraiškas  dalyvavimui,  užtikrindami,  kad  turi  visas  galimybes 
dalyvauti  varžybose,  bus  pakankamai  pasiruošę  varžyboms  bei  yra  susipažinę  ir  sutinka  su 
Reglamento nuostatomis. Tokia paraišką, elektroniniu būdu, sportininkai pateikia ne vėliau nei 
dvi savaitės iki paskutinės registracijos dienos į numatomas varžybas.

15. Maksimalus  Lietuvos  sportininkųatstovų  skaičius  pagal  rungtis  ir  amžiaus  grupes, 
nustatomas pagal varžybų nuostatus.

16. Vadovaujantis  atrankos  kriterijais  ir  gautomis  paraiškomis,  svarstomos  sportininkų 
kandidatūros ir sudaromi deleguojamų dalyvių ir atsarginių kandidatų sąrašai. Sąrašai sudaromi 
prioritetine tvarka pagal rungtis ir atrankos kriterijus. 

17. Sportininkų atrankos kriterijai:
‐ Vertinamas sportininko atitikimas etikos ir drausmės kodeksui.
‐ Vertinamas sportininko pasiruošimo lygis (treniruotės, būklė).
‐ Vertinami  sportininko  rezultatai  praejusių  metų  varžybose  (varžybų  lygis,  taškai  ir 

vieta).
‐ Vertinama sportininko vieta LŠSS reitinge.
‐ Lyginami sportininku rezultatai (tris geriausiai rezultatai penkių paskutinių varžybų).

18. Tuo  atveju,  kai  pagal  atrankos  kriterijus  duomenų  nepakanka  –  vykdoma  atranka  per 
varžybas (planinės arba organizuojamas atskirai).

19. Sportininkas gali papildomai pateikti protokolus kitų (LŠSS nevykdomų) varžybų, kurių 
rezultatai gali būti įtraukti į vertinimus rezultatus.  

20. Deleguojamų sportininkų sąrašas gali būti keičiamas, vadovaujantis principu deleguoti 
labiausiai pasiruošusią Lietuvos komandą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Svarbiausių  tarptautinių  varžybų  sąrašą,  sportininkų  finansavimo  planus  ir  lėšų 
paskirstymo projektą, bei kandidatų į dalyvavimą varžybose sąrašus ruošia skrendančių taikinių 
šaudymo komitetas (STŠK).


