
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio  

PROTOKOLAS Nr. KŠK 16/4 

2016 m. gegužės 11 d.  

 

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

konferenciniame Skype pokalbyje bei elektroniniais laiškais. Posėdyje dalyvavo KŠK nariai: komiteto 

pirmininkė Vaida Masalskytė, nariai: Virginija Karandienė ir Raminta Masalskytė. Svečio teisėmis LŠSS 

generalinė sekretorė Sabina Vaicekauskaitė 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Biudžeto ir varžybų finansavimo peržiūrėjimas  

2. Lietuvos taurės nuostatų tvirtinimas 

3. Šaudymo vilčių dalyviai ir finansavimas 

4. Europos jaunimo čempionato kandidatai ir finansavimas 

5. Dėl Vilniaus ir Kauno prašymų dėl jaunių čempionato vykdymo per vieną dieną.  

6. Jaunučių čempionato sąmatos tvirtinimas 

7. Kristinos Paliokaitės finansavimas pasaulio taurės varžybose. 

 

Darbotvarkės klausimas 

1. Biudžeto ir varžybų finansavimo peržiūrėjimas  

Svarstyta:  

Peržiūrėjus iki šiol buvusių varžybų išlaidas, pasiūlyta iš sutaupytų pinigų, papildomus 1000 eurų skirti 

šaudymo vilčių varžyboms. Peržiūrėjus startus Pilzeno varžybose, papildomai kompensuoti Jūratės 

Česynaitės ir Viktorijos Sakalauskaitės nakvynes išlaidas.    

Sprendimas:  

Patvirtinti pasiūlymus.  

 

Darbotvarkės klausimas 

2. Lietuvos taurės nuostatų tvirtinimas 
Svarstyta:  

Buvo pasiūlyta perkelti Lietuvos taurės varžybas vienu savaitgaliu toliau, kad nesidubliuotų su jaunučių 

čempionatu. Vyr. teisėju siūlyti Giedrių Kublicką, kitu atveju siūlyti - Miroslavą Leščevskij, Mantą Baką, 

vyr. sekretoriumi pasiūlytas Domas Mickus.  

Sprendimas:  

Patvirtinti vyr. teisėju M. Baką, vyr. sekretoriumi – D. Mickų. Patvirtinti Lietuvos taurės nuostatus.  

 

Darbotvarkės klausimas 

3. Šaudymo vilčių dalyviai ir finansavimas 
Svarstyta: 

Pasiūlyti kandidatai: šautuvas - M. Blaškevičius, M. Džapborovaitė, pistoletas - V. Sabataitis, T. 

Nedzinskas, G. Rankelytė, V. Sakalauskaitė, N. Milinis, D. Sodaitis, Greta Rankelytė, J. Mačiulytė. 

Pasiūlyta visiems apmokėti kelionę, Gabrielei ir Viliui - 2 startus (jei startuos ir MK rungtyje) ir nakvynę. 

Pistoleto treneriui - nakvynę ir maitinimą. Svarstytas prašymas papildomai, savomis lėšomis startuoti M. 

Rybakovui.  

 

Sprendimas:  

Į šaudymo vilčių varžybas siųsti: M. Blaškevičių, M. Džapborovaitę, V. Sabataitį, T. Nedzinską, G. 

Rankelytę, Gr. Rankelytę, V. Sakalauskaitę. M. Rybakovui leisti startuoti, su sąlyga, kad į varžybas 

važiuos nors vienas šautuvo treneris. Visiems apmokėti kelionės išlaidas. Pistoleto treneriui - nakvynę ir 

maitinimą. Gabrielei ir Viliui - startus ir nakvynę.  

Atviru klausimu paliktas kitų sportininkų finansavimas. 

 

 



Darbotvarkės klausimas 

4. Europos jaunimo čempionato kandidatai ir finansavimas 
Svarstyta:  

Neesant daugiau pasiūlymų, svarstyti kandidatai: Gabrielė Rankelytė, Felicija Bendoriūtė, Tomaš 

Avgustovskij, J. Klevickas. Pasiūlyta siųsti G. Rankelytę, T. Avgustovskij, F. Bendoriūtę. Visiems 

apmokama kelionė, treneriui - 100 % maitinimo ir nakvynė, vairuotojui - nakvynė ir, jei bus galimybė, 

maitinimą, G. Rankelytei - startas, nakvynė, T. Avgustovskij - nakvynė, F. Bendoriūtei kompensuojame 

išlaidos pagal EČ parodytą rezultatą.  

Sprendimas:  

Į Europos jaunimo čempionatą siųsti Gabrielę Rankelytę, apmokant kelionės, starto ir nakvynes išlaidas. 

Treneriui - 100 % maitinimo ir nakvynė, vairuotojui - nakvynė ir, jei bus galimybė, maitinimą. 

 

Darbotvarkės klausimas 

5. Dėl Vilniaus ir Kauno prašymų dėl jaunių čempionato vykdymo per vieną dieną.  
Svarstyta:  

Gauti prašymai iš Vilniaus ir Kauno trenerių prašymas Lietuvos jaunių čempionato pratimus atšaudyti per 

vieną dieną. Vyr. teisėjui pritarus ir sudarius galimybę, siūloma leisti norintiems sušaudyti per vieną dieną.  

Nutarta:  

Lietuvos jaunučių čempionatą vykdyti gegužės 14-15 dienomis, sudarant galimybę pratimus atšaudyti per 

vieną dieną.  

 

Darbotvarkės klausimas 

6. Jaunučių čempionato sąmatos tvirtinimas 

Svarstyta:  

Pasiūlyta tvirtinti jaunučių čempionato sąmatą.  

Nutarta:  

Tirtinti jaunučių čempionato sąmatą. 

 

Darbotvarkės klausimas 

7. Kristinos Paliokaitės finansavimas pasaulio taurės varžybose. 

Svarstyta:  

Pasiūlyta apmokėti K. Paliokaitės starto mokestį pasaulio taurės varžybose.  

Balsavimas:  

Už – 3, prieš – 1, susilaikė – 0. 

Nutarta:  

Apmokėti K. Paliokaitės starto mokestį pasaulio taurės varžybose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Vaida Masalskytė 

Posėdžio sekretorė     Sabina Vaicekauskaitė 


