2007-05-31Miestų, rajonų savivaldybių sporto padalinių vadovams,
Sporto mokyklų vadovams,
Sporto klubams,
LŠSS nariams
Kviečiame dalyvauti 2007m. Lietuvos kulkinio šaudymo mažo kalibro (MK) ginklais asmeniniamekomandiniame čempionate, kuris vyks š.m. birželio mėn. 22-23-24 d. Vilniuje.
LIETUVOS ASMENINIO - KOMANDINIO ČEMPIONATO
NUOSTATAI
1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
1.1. Organizuoti ir skatinti Lietuvos šaulių dalyvavimą šaudymo sporto veikloje;
1.2. Sukurti palankias konkurencines sąlygas tobulėti šaulių meistriškumui;
1.3. Skatinti šaulių saviraišką, savarankiškumą ir integraciją į Europos šaulių gretas.
2. PROGRAMA :
Data

Šaudykla

Rungtis

Varžybų vykdymo vieta

06.22
50m
MK šautuvu 3 x 40 šūvių (vyrų II komandos)
UŽUPIO šaudykla
06.22
50m
MK šautuvu 60 šūvių gulomis (moterų II komandos)
UŽUPIO šaudykla
06.22
50m
MK šautuvu 30+30 šūvių į judantį taikinį
Policijos MC šaudykla
06.22
25m
Sportiniu MK pistoletu 60 šūvių (8,6,4 sek. – vyrai)
Policijos MC šaudykla
06.23
25m
Sportiniu MK pistoletu 30+30 šūvių (moterys)
Policijos MC šaudykla
06.23
50m
Laisvo pavyzdžio MK pistoletu 60 šūvių (vyrai)
Policijos MC šaudykla
06.23
50m
MK šautuvu 3 x 20 šūvių (moterys)
UŽUPIO šaudykla
06.24
50m
MK šautuvu 60 šūvių gulomis (moterys, vyrai)
UŽUPIO šaudykla
06.24
50m
MK šautuvu 3 x 40 šūvių (vyrai)
UŽUPIO šaudykla
3. VADOVAVIMAS :
Vyriausiasis teisėjas
- Georgij Semionov (NK, Vilnius)
tel. (8 5) 2614 000, 8 672 25271
Vyriausiasis sekretorius - Arvydas Šulskas (NK, Vilnius)
4.DALYVIAI :
Lietuvos komandiniame čempionate kiekvienoje rungtyje dalyvauti gali viena miesto, rajono komanda.
Vilniaus, Kauno ir Alytaus miestus atstovauti gali po dvi komandas rungtyje. Komandą kiekvienoje
rungtyje sudaro trys sportininkai. Ne LŠSS nariai moka 30 Lt starto mokestį.
5.APDOVANOJIMAS :
Asmeninio ir komandinio čempionato nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais,
asmeninio čempionato nugalėtojai – piniginiu prizu.
6.BENDRA INFORMACIJA :
Atvykimas varžybų dieną. Išankstinės paraiškos (būtina!) iki birželio 15 d. pagal pridedamą paraiškos
formą. Paraiškas siųsti LŠSS (paštu, faksim. pran. ar e-paštu). Nepateikusiems preliminarių paraiškų
bus neleidžiama startuoti varžybose. Vardinės paraiškos, su sporto medicinos gydytojo leidimu dalyvauti
varžybose, pateikiamos mandatinei komisijai pirmą varžybų dieną iki 10 val.
LŠSS užtikrina varžybų vykdymą ir teisėjavimą, dalyvių kelionės išlaidos – komandiruojančios
organizacijos sąskaita.
Linkime taiklių šūvių !
Generalinis sekretorius

Vytautas Blonskis

