LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGA
LITHUANIAN SHOOTING SPORT UNION
2021 METŲ LIETUVOS KOMANDINIO-ASMENINIO JAUNIŲ IR JAUNUČIŲ ČEMPIONATO
PNEUMATINIAIS GINKLAIS NUOSTATAI
1. TIKSLAI 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. DALYVIAI
2. 1. Varžybose dalyvauja sporto mokymo įstaigų, klubų komandos.
2. 2. Dalyvių amžius:
 Jaunių (gim. 2003 m.ir jaunesnių) šaudymo PnG komandos;
 Jaunučių (gim. 2005 m.ir jaunesnių) šaudymo PnG komandos;
2. 3. Visų amžiaus grupių komandos sudėtis – 3 mergaitės ir 3 berniukai. Komandinėse varžybose
leidžiama registruoti nepilnos sudėties miesto komandą. Dalyviai patekę į komandų sudėtį, dalyvauja
ir asmeninėje įskaitoje.
3. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS
3. 1. Varžybų rengėjas – Lietuvos šaudymo sporto sąjunga.
3. 2. Taikiniais aprūpina Lietuvos šaudymo sporto sąjunga.
3. 3. Varžybos vyks Kauno sporto mokyklos „Gaja“ patalpose, adresu: Partizanų g. 180 Kaunas. Visų
varžybų pradžia 10 val.;
3. 4. Visas varžybas vykdo patvirtinta teisėjų kolegija:
 Jaunių čempionato vyr. teisėja V. Karandienė
 Jaunučių čempionato vyr. teisėja V. Karandienė
4. VARŽYBŲ VYKDYMAS
4.1. Komandinio čempionato (PnG) vykdymas:
4.1.1. Jaunių (gim. 2003 m.ir jaunesnių ) komandinis šaudymo čempionatas PnG vyks 2021
m. kovo 16 - 17 d.d, vietose. (Rezultatus pristatyti iki š. m. kovo 19 d. e. paštu
virginijakarandiene@gmail.com).
4.1.2. Jaunučių (gim. 2005 m. ir jaunesnių) komandinis šaudymo čempionatas PnG vyks 2021
m. kovo 23 – 24 d.d., vietose. (Rezultatus pristatyti iki š. m. kovo 26 d. el. paštu
virginijakarandiene@gmail.com).
4.2. Asmeninio čempionato (PnG) vykdymas:
4.2.1. Jaunių (gim. 2003 m.ir jaunesnių ) asmeninis šaudymo čempionatas PnG vyks 2021 m.
kovo 25 d, Kaune.
4.2.2. Jaunučių (gim. 2005 m. ir jaunesnių) asmeninis šaudymo čempionatas PnG vyks 2021 m.
kovo 31 d., Kaune.
4.3. Komandiniame (PnG) čempionate atliekami pratimai:
4.3.1. Lietuvos jaunių (gim. 2003 m.ir jaunesnių) :
Merginos: 30 šūvių;
Vaikinai: 30 šūvių;
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4.3.2. Lietuvos jaunučių (gim. 2005 m.ir jaunesnių):
Merginos: 30 šūvių;
Vaikinai: 30 šūvių;
4.4. Asmeniniame (PnG) čempionate atliekami pratimai:
4.4.1. Lietuvos jaunių (gim. 2003 m.ir jaunesnių) :
Merginos: 40 šūvių;
Vaikinai: 40 šūvių;
4.4.2. Lietuvos jaunučių (gim. 2005 m.ir jaunesnių):
Merginos: 40 šūvių;
Vaikinai: 40 šūvių.
4.5. Į asmeninį jaunučių ir jaunių čempionatus bus kviečiama po 15 sportininkų kiekvienoje ginklo
rūšyje pasiekusių geriausius rezultatus, atskirai vaikinų ir merginų grupėse.
4.6. Nuostatai gali būti keičiami.
4.7. Iš anksto neregistruotiems dalyviams startuoti nebus leidžiama. Apie registruotus, tačiau
nestartuojančius šaulius, privaloma informuoti varžybų vyriausiąjį teisėją el. p.
virginijakarandiene@gmail.com
4.8. Už savalaikį dokumentų pateikimą;
4.8.1. Varžybų dieną komandos vadovas atsako ir teisėjų kolegijai turi pateikti:

Vardinę paraišką su sporto medicinos įstaigos gydytojo pažyma arba pateikiamas
galiojantis vardinis sveikatos pažymėjimas;

Su varžybų taisyklėmis ir saugaus elgesio su ginklu instruktažo protokolą;

Už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;

Už dalyvių sveikatos būklę varžybų metu;

Už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu;
4.9. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.
5.
BENDRA INFORMACIJA
5.1. Kelionės, nakvynės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. LŠSS užtikrina teisėjavimą.
5.2. Privaloma internetinė registracija el. paštu: virginijakarandiene@gmail.com
 Jaunių grupei iki 2021 m. kovo 15 d.
 Jaunučių grupei iki 2021 m. kovo 22d.
5.3. Dalyvaudamas varžybose šaulys sutinka, kad Lietuvos šaudymo sporto sąjunga rinktų ir
tvarkytų šaulio asmens duomenis, reikalingus varžybų registracijai, įskaitant, bet neapsiribojant šia
informacija: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, elektroninio pašto adresą bei kitus reikalingus
duomenis, atvaizdą, pateiktus dokumentus arba dokumentų kopijas. Šią informaciją Lietuvos
šaudymo sporto sąjunga gali naudoti bet kurioje savo veikloje, susijusioje su pasirengimu ir
dalyvavimu sezono varžybose, bei perduoti reikalingą informaciją varžybų organizatoriams, siekiant
sudaryti sąlygas šauliui dalyvauti šiose varžybose. Lietuvos šaudymo sporto sąjunga patvirtina, kad
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informacija, susijusi su asmens duomenimis, atvaizdu ir pateikti dokumentai arba dokumentų kopijos
bus naudojamos tik pasirengimo ir dalyvavimo sezono varžybose, saugoma ir sunaikinta
vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės nuostatomis.
5.4. Lietuvos jaunių, jaunučių komandinis-asmeninis čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali
būti filmuojama ir fotografuojama.
5.5. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete.
5.6. Varžybos rengiamos be žiūrovų, vadovaujantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo sprendimu dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų
organizavimo būtinų sąlygų (2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V-2932).
6.
APDOVANOJIMAI
6.1 Komandinio ir asmeninio jaunių, jaunučių čempionato nugalėtojai apdovanojami diplomais ir
medaliais.
__________________________
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