
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

Stendinio šaudymo komiteto (SŠK) posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 16/4 

2016 m. balandžio mėn. 12 d.  

Vilnius 

 

 

Dalyvauja SŠK nariai Aleksej Zareckij, Saulius Kukenys, Tomas Kovėra ir Gediminas Kiela. 

Posėdyje dalyvauja visi SŠK nariai, kvorumas yra ir visi priimti sprendimai teisėti. 

Pirmininkauja ir sekretoriauja SŠK pirmininkas A. Zareckij. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatų tvirtinimas. 

2. Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatų tvirtinimas.  

 

Darbotvarkės klausimas 

1. Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatų tvirtinimas. 

 

Svarstyta 

A. Z. pateikė 2016 m. Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatų projektą, kur įvedamą naują - 

jaunimo įskaitą (bus suteikta galimybė treneriui iš anksto nustatyti jaunimo taikinių skaičių individualiai), 

griežtinamas dalyvavimas varžybose. Dalyviai įsipareigoja dalyvauti visoje varžybų programoje, įskaitant 

atidarymą ir apdovanojimus, nustatoma nuobauda už paveluotą registraciją varžyboms ir kt. S. K. pasiūlė 

įtraukti senjorų ir medžiotojų įskaitas. A. Z. išsakė nuomonė, kad medžiotojų įskaitai atitinka esama 

mėgėjų įskaita, papildomų įskaitų įvedimas brangina varžybų sąmatą, o metų biudžetas jau yra 

suformuotas ir pasiūlė apsistoti ties: absoliučia, jaunimo ir mėgėjų įskaitomis. 

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Patvirtinti Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatus. Paskelbti interneto svėtainėjesvetainėje 

ir vykdyti varžybas vadovaujantis jomis. 

 

Darbotvarkės klausimas 

2. Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatų tvirtinimas. 

 

Svarstyta 

A. Z. pateikė 2016 m. Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatų projektą, kur įvedamą naują 

amžiaus grupė - jaunimas, griežtinamos dalyvavimo sąlygos : nustatoma nuobauda už paveluotą 

registraciją į varžybas ir kt. S. K. pasiūlė įtraukti senjorų įskaitą, nes nuostatai prizų nenumato ir tai 

nepabrangins ženkliai varžybų sąmatos. 

 

Balsuota 

Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

 

Nutarta 

Patvirtinti Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatus. Paskelbti interneto svėtainėje ir vykdyti 

varžybas vadovaujantis jomis. 

 

 

Priedai: 

1. Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatai 

2. Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatai 

 



Visi darbotvarkės klausimai išspręsti, SŠK posėdis baigia savo darbą. 

 

SŠK pirmininkas      Aleksej Zareckij 

SŠK narys       Saulis Kukenys  

SŠK narys       Tomas Kovėra 

SŠK narys       Gediminas Kiela 


