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LIETUVOS STENDINIO ŠAUDYMO SPORTO  
ŠAULIŲ REITINGO TAISYKLĖS 

  
1. Lietuvos šaulių reitingavimo, kartu su šaulių kvalifikavimų tikslai: 

 
1.1. Formuoti jaunimo fizinio parengtumo ir sportinio tobulėjimo interesus. 
1.2. Aktyvinti šalies šaulių norą tobulėti ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų. 
1.3. Sistematizuoti šalies šaulių pasiektų rezultatų vertinimą. 
1.4. Padėti sporto organizacijoms, treneriams, mokslininkams, medikams, sporto teisėjams ir 

kitiems šaudymo sporto specialistams nustatyti ir kelti šaulių meistriškumo lygį. 
 
2. Reitingo taškų naudojimo taisyklės ir suteikimo sąlygos 

 
2.1. Reitingas sudaromas kasmet, vienų kalendorinių metų varžyboms. 
2.2. Lietuvos stendinio šaudymo sporto šaulių reitingas vedamas tik LŠSS licencijuotiems 

šauliams. 
2.3. Atskiroms šaudymo disciplinoms vedami atskiri reitingai. 
2.4. Vienoje šaudymo disciplinoje vedamas vienas reitingas visiems šauliams, nepriklausomai 

jų amžiaus, lyties, meistriškumo ir pan. grupių ir kategorijų, nurodytų reitinge. 
2.5. Vienas šaulys gali būti skirtinguose reitinguose, jeigu dalyvauja skirtingų šaudymo 

disciplinų varžybose. 
2.6. Reitingo taškai renkami, dalyvaujant varžybose, įtrauktose LŠSS į reitingavimo sistemą. 
2.7. Reitingo taškai apskaičiuojami standartinei varžybų programai (125 kvalifikacinio etapo 

taikiniai, finalai neįskaičiuojami). Jeigu varžybose vykdoma nestandartinė programa 
(daugiau taikinių), reitingo taškai apskaičiuojami iš pirmosios varžybų dalies, skaičiuojant 
rezultatą iš kvalifikacinio etapo pirmųjų 125 taikinių.  

2.8. Reitingo taškai turi būti įtraukti į varžybų rezultatų protokolą. 
2.9. Galutinis metų reitingas skelbiamas LŠSS. 

2.10. Atskirų metų reitingai kaupiami ir saugomi LŠSS. 
2.11. Šaulys gali būti išbrauktas iš reitingo, kai už juo nusižengimą LŠSS taiko jam tokia 

disciplinarinė bausmė. 
 



3. Reitingo taškų skaičiavimo sistema 
3.1. Šaulių reitinge nurodomi taškai (Rp) yra suma reitingo taškų, surinktų iš atskirų varžybų. 
3.2. Reitingo taškus, surinktus iš vienų varžybų (Cp) sudaro suma taškų, gaunamu už užimta 

vietą (Pp) ir už pasiektą šaudymo rezultatą kvalifikaciniuose serijose (Qp) (bazinė taškų 
suma), padauginta iš varžybų lygio koeficiento ir taškai už dalyvavimą varžybose (Prp): 
(Cp)n=(Pp+Qp)*Lch+Prp 
Rp=(Cp)1+(Cp)2+(Cp)3+... 

3.3. Taškai už užimta vietą (Pp): 

Užimta vietą 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gaunami taškai 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 
 
3.4. Taškai už pasiektą šaudymo rezultatą kvalifikaciniuose serijose (Qp) apskaičiuojami 

atsižvelgiant į geriausia visų šaulių varžybų rezultatą: 
Qp=25-(Qbest-Qsh), kur 
Qbest - geriausias kvalifikacinis rezultatas varžybose; 
Qsh – šaulio, kuriam skaičiuojami taškai, kvalifikacinis rezultatas varžybose. 

3.5. Taškai už dalyvavimą varžybose Prp=5 ir skaičiuojami šauliams, įvykdantiems varžybų 
kvalifikacinė programą, neatsižvelgiant į tai, ar surinko jie taškų už užimtą vietą ar už 
pasiektą šaudymo rezultatą. 

3.6. Maksimali bazinė tašku suma (šaulio, užėmusio pirmą vietą varžybose ir parodusio 
geriausia šaudymo rezultatą kvalifikaciniuose serijose) Pp+Qp=50. 

3.7. Varžybų lygio koeficientas Lch priklauso nuo priskirto varžyboms konkurencingumo ir 
svarbos lygio. 

Varžybų rūšys 
Varžybų lygio 

koeficientas Lch 
Pastabos 

Varžybos 5+ 2 

Kai dalyvauja ne mažiau kaip 30 dalyvių iš ne 
mažiau, kaip 3 valstybių arba kai dalyvauja ne 
mažiau kaip 15 dalyvių iš ne mažiau, kaip 5 
valstybių 

Varžybos 3+ 1,5 
Kai dalyvauja ne mažiau kaip 15 dalyvių iš ne 
mažiau, kaip 2 valstybių arba dalyvauja dalyviai 
iš ne mažiau, kaip 3 valstybių 

Lietuvos čempionatas 1  

Lietuvos taurės 0,7  

Kitos varžybos 0,4 
Kitos varžybos, įtrauktos LŠSS į reitingavimo 
sistemą 
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