
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto nutarimas 

PROTOKOLAS Nr. KŠKN 16/4 

2016 m. gegužės 11 – birželio 20 d.  

 

Remiantis Lietuvos šaudymo sporto sąjungos įstatų (toliau LŠSS Įstatai) 12.11 punktu, posėdžiai vyko 

elektroniniu būdu. Posėdžiuose dalyvavo KŠK nariai: komiteto pirmininkė Vaida Masalskytė, nariai: Vaida 

Kamandulienė, Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. 

Keturi (4) KŠK nariai iš keturių (4) – kvorumas yra. 

 

2016 05 20 

 Klausimas: Lietuvos taurės sąmatos tvirtinimas.  

 

Svarstyta:  

Tvirtinti pasiūlytą Lietuvos taurės sąmatą. 

 

Nutarta:  

Nesant prieštaravimams, sąmata patvirtinta.  

 

2016 05 20-24 

Klausimas: Dėl šaudymo vilčių varžybų išlaidų finansavimo.  

 

Svarstyta: 

Pasiūlyta rinktinės nariams apmokėti starto, kelionės ir nakvynės išlaidas. Vairuotojui ir rinktinės treneriui 

papildomai 100 % maistpinigių. Viliui Sabataičiui ir Gabrielei Rankelytei po 25 % maistpinigių normos.  

 

Nutarta: 

Nutarta rinktinės nariams apmokėti starto, kelionės ir nakvynės išlaidas. Vairuotojui ir rinktinės treneriui 

papildomai 100 % maistpinigių. Viliui Sabataičiui ir Gabrielei Rankelytei po 25 % maistpinigių normos. 

Matui Blaškevičiui apmokėti tik kelionės išlaidas.  

 

2016 05 30-06 03 

Klausimas: Dėl Baltijos taurės rinktinės tvirtinimo ir varžybų išlaidų finansavimo.  

 

Svarstyta: 

Trenerių taryba pasiūlė Baltijos taurės rinktinės kandidatus. Pasiūlyta apmokėti rinktinės narių kelionė, 

nakvynės ir starto mokesčius. Rinktinių treneriams ir vairuotojui apmokėti papildomai 100% maistpinigių. 

 

Nutarta: 

Vienbalsiai nutarta patvirtinti pasiūlytą rinktinę ir finansavimą.  

 

2016 06 06 

Klausimas: Lietuvos čempionato nuostatų tvirtinimas. 

 

Svarstyta:  

Pasiūlyti Lietuvos čempionato nuostatai.  

 

Nutarta: Nesant prieštaravimams nuostatai patvirtinti. 

 
2016 06 09-10 

Klausimas: Lietuvos komandinio ir jaunimo asmeninio čempionato sąmatos tvirtinimas. 

 

Svarstyta: Pasiūlyta Lietuvos komandinio ir jaunimo asmeninio čempionato sąmata. 

 

Sprendimas: Nutarta sąmatą tvirtinti. 



 

2016 06 14-20  

Klausimas: Dėl teisėjų apmokėjimo Lietuvoje organizuojamose varžybose.   

 

Svarstyta: pasiūlyta teisėjų apmokėjimą vykdyti pagal šią schemą:  

- vietinės reikšmės varžybose (čempionatas, taurės, žaidynės ir pan.), jei varžybos trunka 1 d., 

skiriamos papildomos 2 dienos (1 d. pasirengimui ir 1 d. pabaigimui); 

- vietinės reikšmės varžybose (čempionatas, taurės, žaidynės ir pan.) - kai varžybos tęsiasi 2 d. ir daugiau, 

skiriama papildomų dienų tiek, kiek trunka varžybos, bet ne daugiau nei 3 papildomas dienas, t.y. 2 dienos 

varžybų + 2 dienos pasirengimui (viso 4 d.); 3 dienos varžybų + 3 papildomos dienos (viso 6 d.) arba 4 

dienos varžybų + 3 papildomos dienos viso (7 d.); 

- Lietuvoje vykdomose tarptautinėse varžybose (pvz. Baltijos taurė)  - visais atvejais skiriamos papildomos 

pvz. 4 d. 

Toks dienų skaičiavimas būtų taikomas vyr. teisėjui ir vyr. sekretoriui. 

Dėl nakvynės ir kuro: vyr. teisėjui ir vyr. sekretoriui - visais atvejais, kitiems teisėjams - pagal būtinybę ir 

galimybes. 

 

Sprendimas: Nutarta patvirtinti pasiūlytą apmokėjimo už teisėjavimą schemą.  

 

 


