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PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO KLUBAS

KVIETIMAS Į VARŽYBAS

2021-04-10

Kviečiame , 
                                                                                                                                                          (Vardas, pavardė) 
į  aukšto   meistriškumo praktinio  šaudymo sporto  varžybas „Shooting  Academy Open  2021
Rifle“, kurios vyks 2021 m. balandžio 10-11 dienomis, „Šūvio akademijos“ šaudykloje, Vilniaus
rajone, Marijampolio sen., Pamarazių kaime.

Varžybos  vyks  pagal  tarptautines  IPSC  (International  Practical  Shooting
Confederation) konfederacijos taisykles, dalyviai Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos
nariai,  varžybos  vyks  be  žiūrovų  (laikantis  visų  saugumo reikalavimų),  sportininkai  varžysis
tarpusavyje dėl prizinių vietų, kurias lems dalyvių fizinės bei psichinės savybės ir įgūdžiai*.

 *Aukšto  meistriškumo  sporto  varžybos  (toliau  –  sporto  varžybos)  –  nacionalinių  ar  tarptautinių
subjektų organizuojamas tam tikros šakos renginių sistemai priklausantis sporto renginys, kuriame pagal iš anksto
paskelbtus nuostatus ir tarptautinės nevyriausybinės sporto organizacijos ar nacionalinės sporto šakos federacijos
patvirtintas  sporto  šakos  (šakų)  taisykles  (tiek,  kiek  tai  neprieštarauja  tarptautinės  sporto  šakos  federacijos
patvirtintoms taisyklėms) sportininkai varžosi tarpusavyje (individualiai ar komandomis), o šio renginio laimėtoją
(laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų fizinės ir psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai. 

Kvietimas  parengtas  vadovaujantis  LR  SAM  Valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės
operacijų vadovo 2020-12-17 sprendimu Nr. V-2932 ir Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos prezidento
2021-02-24 nurodymu Nr. VG-0-04. 
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