PATVIRTINTA
Kauno sporto mokyklos „Gaja“ direktoriaus
2021 m. lapkričio 24 d.
2021 m. ATVIRO KAUNO MIESTO ŠAUDYMO SPORTO ČEMPIONATO (PnG)
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
⚫ Organizuoti ir skatinti Lietuvos šaudymo sporto mėgėjų aktyvumą šaudymo sporto veikloje;
⚫ Sukurti palankias konkurencines sąlygas tobulėti sportininkų meistriškumui, pasiruošti
LŠS čempionatui (PnG) varžyboms;
⚫ Išaiškinti taikliausius Kauno miesto šaulius, atstovausiančius Lietuvos šaudymo sporto
čempionate.
II. ORGANIZATORIAI
⚫ Varžybas organizuoja ir rengia Kauno sporto mokykla „Gaja“;
⚫ Varžybų vyr. teisėjas – Tatjana Klimova (tel. Nr.:868600172),
el. paštas tanaaja@gmail.com.
Vyr. teisėjas atsakingas už varžybų vykdymą ir sportininkų saugumą varžybų metu. Teisėjai vadovaujasi
tarptautinėmis šaudymo sporto taisyklėmis;
⚫ Rungčių teisėjai:
pistoleto rungtyje – Raminta Masalskytė;
šautuvo rungtyje - Virginija Pabalienė.
III. VYKDYMO DATA IR VIETA
⚫ Varžybos vykdomos 2021 m. gruodžio 4-5 d. d. Kauno sporto mokyklos „Gaja“ šaudykloje,
adresu Partizanų g. 180, Kaunas.
IV. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA
⚫ Varžybos vykdomos asmeninėje įskaitoje su finalais pagal TŠSF taisykles.
⚫ Varžybose dalyvauja Kauno miesto šauliai, turintys gydytojo leidimą sportuoti ir dalyvauti
varžybose, bei kviečiami dalyvauti Vilniaus, Vilniaus raj., Alytaus, Biržų, Elektrėnų, Utenos,
Rokiškio, Kauno raj., Trakų, Šiaulių, Raseinių ir kitų miestų sportininkai.
Varžybų programa:
⚫ 2021 12 04 – 08.30 val. (pistoleto pratimas vyrai 60 šūvių, moterys 60 šūvių);
⚫ 2021 12 05 – 08.30 val. (šautuvo pratimas vyrai 60 šūvių, moterys 60 šūvių).
V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
⚫ Varžybų nugalėtojai nustatomi, vykdant finalus.
⚫ Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Kūno kultūros ir sporto skyriaus medaliais ir diplomais.
Apdovanojami atskirai vyrai ir moterys.
VI. PARAIŠKŲ IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
Kelionės, maistpinigių, nakvynės išlaidas apmoka siunčianti organizacija.
• Registracija el. paštu iki š.m. gruodžio 1 d. tanaaja@gmail.com
• Komandų vadovai varžybų dieną prieš startą turi pristatyti saugaus elgesio su ginklu
instruktažo protokolą.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
•
•
•
•

Kauno miesto čempionato metu bus vykdoma sportininkų, gimusių 2004-2008 m.m., atranka
ir komandos sudėties formavimas vykimui į Europos lygos komandinį čempionatą.
Kauno miesto čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir
fotografuojama.
Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete.
Nuo š.m. rugpjūčio 21 d. visuose kultūros, pramogų bei kituose renginiuose ir susibūrimuose,
organizuojamuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse, yra privaloma dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones ir laikytis metro atstumo nuo aplinkinių žmonių
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