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Susirinkimas organizuojamas 2013 lapkričio 12d. 11val. 48min. išsiunčiant informaciją valdybos
nariams elektroniniu paštu, jų nurodytais adresais. Balsuodami siūlomais sprendimais, valdybos nariai savo
nuomonę turėjo išreikšti iki 2013 lapkričio 19d.
Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos valdybą sudaro 5 nariai.
Balsavimo biuletenius iki nurodytos datos grąžino 3 valdybos nariai – V.Silvestravičius, T.Sujeta,
J.Talmantas. Kvorumas sprendimo priėmimui yra.
Susirinkimo organizatorius ir sekretorius V.Silvestravičius.
Sprendimus balsavimui ruošė V.Silvestravičius.
DARBOTVARKĖ:
1.
Šaulių skirstymo į A,B,C,D kategorijas taisyklių patvirtinimas.
2.
Federacijos pripažįstamų varžybų, kurių rezultatai bus imami vertinant šaulių pataikymo
vidurkį, sąrašo tvirtinimas.
SVARSTYTA:
Nustatyti tokias šaulių skirstymo į A,B,C,D kategorijas

taisykles:

1. Pagrindinė informacija
Šia klasifikacijos sistema siekiama suteikti kiekvienam šauliui tokį lygį (klasę), kad jis/ji rungtyniautų
su tų pačių galimybių šauliais. Kiekvienoje šaudymo rungtyje šauliai yra suskirstyti į 4 lygius (klases)
- A, B, C ir D.
Klasė šauliui yra skaičiuojama kas 12 mėnesių sausio 1 dieną ir remiasi šaulio pataikymo rezultatų
vidurkiu, pasiektu federacijos pripažįstamuose varžybose per paskutinį 12 mėnesių periodą. Varžybų
sąrašą, iš kurių bus vertinama šaulio klasė, tvirtina federacijos valdyba. Esant šaulio pageidavimui,
apskaičiuojant jo pataikymo vidurkį gali būti imamas ir kitose šalyse vykusių varžybų rezultatas
(vykusių pagal FITASC taisykles), apie tai federaciją privalo informuoti pats šaulys iki reitingų
apskaičiavimo datos.
Federacijos nariai, savo klasifikavimo rezultatus, iš federacijos būstinės gauna iki sausio 10 d., ir nuo
to laiko šaudo suteiktame lygyje. Narys kuris nėra klasifikuotas, varžybose dalyvauja
„neklasifikuotųjų“ grupėje iki sudalyvaus 400 taikinių kvalifikacijos vertinimui reikalingose

varžybose. Šauliui klasė gali būti suteikiama nelaukiant metų pabaigos, o iš karto gavus informaciją
apie pataikymo vidurkį iš ne mažiau kaip 400 taikinių varžybų.
Jei federacijos narys buvo priskirtas kuriai nors klasei, jis/ji išsaugo savo vietą klasėje, net jei ir
nešaudo kelerius sekančius metus ar šaudo mažiau nei 400 taikinių per metus, iš kurių negalima
pervertinti jo šaudymo lygio. Nuo to laiko jis pažymimas tarp šaulių, kurie nešaudė, ir atitinkamą
einamųjų metų laikotarpį neturi pataikymų vidurkio. Ši sąlyga galioja jei šaulys priklauso federacijai
ir moka nario mokesčius. Laikinas narystės sustabdymas federacijoje neišsaugo šaulio kvalifikacijos
ir atnaujinęs narystę šaulys bus vertinamas iš naujo.
Klasifikuojami gali būti tik federacijos nariai, sumokėję nario mokesčius. Federacijos nariai
priklausantys Jaunių (iki 18 metų), Moterų, Veteranų (nuo 55 metų) ir Super veteranų (nuo 65 metų)
kategorijoms yra nereitinguojami.
2.

Grupių proporcijos

Į D grupę patenka visi šauliai kurių pataikymo vidurkis yra žemesnis kaip 60%. Likę šauliai
skirstomi į A,B ir C grupes, kurių proporcijos yra A grupė 30 %, B grupė 35%, C grupė 35%.
3. Šaulių klasifikavimas
Narių klasifikavimas yra skaičiuojamas sekančiai:
a) Vienerių kalendorinių metų varžybų rezultatai yra suskaičiuojami ir išvedamas metinis
šaulio pataikymo procentas. Palygindami tarpusavyje surikiuojame šaulius pagal metinį
pataikymo procentą.
b) Visi kiekvieno šaulio rezultatai, kurie yra daugiau kaip 10 procentų žemesni už jo
suskaičiuotą vidurkį yra atmetami.
c) Atmetus b punkte minėtus blogiausius rezultatus yra dar kartą perskaičiuojamas šaulio
pataikymų vidurkis ir gaunamas “perskaičiuotas vidurkis”.
Pavyzdžiui: A šaulys per periodą šovė 5x100 taikinių su tokiais pataikymais: 75,65,89,76,83.
jo vidurkis yra 77,6 procento. Dabar, 10 procentų žemiau šio vidurkio bus 77,6-7,76 lygu
69,84, taigi visi rezultatai esantys žemiau 69 yra atmetami (mūsų atveju tai yra
65). Atmetus šį rezultatą skaičiuojame naują “perskaičiuotą vidurkį”, ir gauname 80,7
procentus.

Vėl palyginę visus šaulius pagal gautus "perskaičiuotus vidurkius" sudarome galutinę šaulių
rikiuotę pagal pataikymo procentą metų bėgyje.

Šią rikiuotę skirstome sekančiai: visi kurių pataikymo vidurkis mažesnis kaip 60% patenka į
D grupę, likęs šaulių sąrašas paskirstomas - 30 procentų pirmųjų šaulių patenka į A grupę,
sekantys 35 procentų patenka į B grupę ir likę 35 procentai sudaro C grupę.
Jei šaulys kalendorinių metų bėgyje nesudalyvavo bent 400 taikinių užskaitinėse varžybose imamas
paskutinis jo vidurkio įvertinimas (šaulys atsiduria bendrame sąraše kuris skirstosi pagal grupes su
senuoju vidurkiu).
Visi šauliai įstoję į federaciją metų bėgyje ir gavę vidurkio apskaičiavimą (iš ne mažiau kaip 400
taikinių varžybų), yra įterpiami į sąrašą nežiūrint, kad proporcijos tarp grupių pasikeičia.
NUTARTA:
Pritarti šaulių skirstymo į A,B,C,D kategorijas taisyklėms.
Balsavo: „už“ – V.Silvestravičius, T.Sujeta, J.Talmantas, 2 valdybos nariai nebalsavo;
SVARSTYTA:
Federacijos pripažįstamų varžybų, kurių rezultatai bus imami vertinant šaulių pataikymo vidurkį, sąrašo
tvirtinimas.
NUTARTA:
Pritarti nuostatai, kad vertinant šaulio pataikymo vidurkį, vertinti visų Lietuvoje ir užsienyje vykusių
varžybų į skriejančius taikinius rezultatus (kalendorinių metų bėgyje), kurių taikinių skaičius per dieną ne
mažesnis kaip 100 (išskyrus tarptautines varžybas) ir rezultatas yra pasiektas šaunant užduotį pirmą kartą.
Balsavo: „už“ – V.Silvestravičius, T.Sujeta, J.Talmantas, 2 valdybos nariai nebalsavo;
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