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ATVIRAS KAUNO MIESTO KULKINIO ŠAUDYMO SPORTO ČEMPIONATAS
VARŽYBŲ NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.1. Vykdyti šaudymo sporto plėtros Lietuvoje programą, populiarinti šaudymo sportą Lietuvoje, plėtoti
bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis.
1.2. Organizuoti ir skatinti Lietuvos šaulių dalyvavimą šaudymo sporto veikloje, sukurti palankias konkurencines
sąlygas tobulėti šaulių meistriškumui, vykdyti sportininkų atranką dalyvauti Lietuvos čempionate, šaudant mažojo
kalibro ginklais.
II. ORGANIZATORIAI
2.1. Varžybas organizuoja ir vykdo Kauno Sportinio Šaudymo Klubas. Atsakinga už varžybų vykdymą bei dalyvių
saugumą – vyr. varžybų teisėja Gražina Mulevičienė (mob. tel. +370370 612 59663).
Vyr. varžybų sekretorė – Tatjana Klimova (mob. tel. +370 686 00172).
2.2. Varžybų pravedimas finansuojamas Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis pagal viešųjų paslaugų teikimo
projektą „Šaudymo sporto tradicijų puoselėjimas“.
III. VYKDYMO DATA IR VIETA
3.1. Varžybos vykdomos 2018 m. gegužės 26 – gegužės 27 d.d., Kauno Sportinio Šaudymo Klubo šaudykloje, adresu
V.Krėvės pr. 112A Kaune.
3.2. Varžybų pradžia 2018 m. gegužės 26 d. 12 val. Varžybų pabaiga ir apdovanojimų įteikimas planuojamas 2018 m.
gegužės 27 d. 15 val.
IV. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA
4.1. Varžybos asmeninės ir vykdomos I gr. jaunučių (2003 m. ir jaunesni, mišri), II gr. jaunių (2000-2002m.
mergaitės, berniukai), III gr. (1999m. ir vyresni vyrai, moterys) amžiaus grupėse.
4.2. Varžybų Programoje:
Šautuvo rungtyje 50m:
MŠ-30 šūvių gulint, MŠ-3x10 (mergaitės, berniukai);
MŠ-60 šūvių gulint, MŠ-3x20 (moterys, vyrai).
Pistoleto rungtyje:
25 m, MP-20 nejudantis taik. (mergaitės, berniukai); MP-20 pasirodantis taik. (mergaitės, berniukai);
25 m, MP-30+30 (nejudantis taik.,pasirodantis taikinys, moterys); MP-30+30 (8,6,4 sek. vyrai);
50 m, MPL-60 (vyrai).
V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
5.1. Asmeninėje įskaitoje dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų pratime, ginklo rūšyje, skelbiamas nugalėtoju.
5.2. Nugalėtojai bei prizininkai atskirose ginklo rūšyse apdovanojami medaliais ir diplomais.
VI. DALYVIŲ PRIĖMIMAS IR PARAIŠKOS
6.1. Paraiškos priimamos telefonu arba el. paštu iki š.m. gegužės 24 d.
6.2. Visas dalyvių komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai. Organizatoriai
aprūpina dalyvius taikiniais.
6.3. Atsakingas asmuo – varžybų vyr. sekretorė Tatjana Klimova, +370 686 00172, tanaaja@gmail.com
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