PATVIRTINTA
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos vado įsakymu Nr.
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATVIRO KINOLOGŲ SU TARNYBINIAIS ŠUNIMIS
BIATLONO,,RAMZIUI PAMINĖTI“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos atviro kinologų su tarnybiniais šunimis biatlono „Ramziui paminėti“ nuostatai (toliau –
nuostatai) nustato Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos atviro kinologų su tarnybiniais šunimis biatlono „Ramziui paminėti“ (toliau – varžybos)
tikslą ir uždavinius, organizatorius, reikalavimus, taikomus dalyviams, organizavimo ir dalyvių
vertinimo tvarką.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Varžybų tikslas yra skatinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) pareigūnus-kinologus tobulinti profesinį
pasirengimą, siekti geresnių darbo rezultatų, gilinti žinias ir taikyti jas praktinėje veikloje.
3. Varžybų uždaviniai:
3.1. išaiškinti geriausius kinologus ir tarnybinius šunis (toliau – šuo);
3.2. dalytis patirtimi, gerinti tarnybos struktūrinių padalinių ir teisėsaugos institucijų
bendradarbiavimą;
3.3. populiarinti kinologo profesiją.
III SKYRIUS
ORGANIZATORIAI
4. Varžybas organizuoja tarnyba ir tarnybos Vilniaus pasienio rinktinė.
5. Varžybų organizatoriai:
5.1. varžybų vadovas – Darius Škarnulis, tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės vadas;
5.2. varžybų vyriausiasis teisėjas – Kęstutis Kriaučiūnas, tarnybos Sienos kontrolės
organizavimo valdybos Kinologinės veiklos skyriaus (toliau – SKOV KVS) vyriausiasis specialistas;
5.3. varžybų trasos vadovas – Olga Čepukovič, tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės
Sienos kontrolės skyriaus (toliau – SKS) vyriausioji specialistė;
5.4. varžybų teisėjai: Ričardas Dikas, tarnybos SKOV KVS vyriausiasis specialistas;
Marjanas Deinarovičius (Marjan Deinarovič), tarnybos SKOV KVS vyriausiasis specialistas, ir
Lukas Bugajevas (Lukas Bugajev), tarnybos SKOV KVS vyriausiasis specialistas;
5.5. šaudymo rungties teisėjai: Arnoldas Našlaitis, tarnybos Aviacijos valdybos Aviacinės
veiklos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas; Lechas Cimošas (Lech Cimoš), tarnybos
Varėnos pasienio rinktinės G. Žagunio pasienio užkardos vyriausiasis specialistas;
5.6. teisėjai – keturi tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai ir Lietuvos
kariuomenės kariai;
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5.7. varžybų rungčių specialistas – Eglė Ragauskaitė, tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės
SKS vyresnioji specialistė.
IV SKYRIUS
TVARKARAŠTIS
6. Varžybos vyks 2022 m. rugpjūčio 5 d. tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės veikimo
teritorijoje.
7. Varžybos organizuojamos tokia tvarka:
Iki 9.00 val. – dalyvių atvykimas į tarnybos SKOV KVS administracinį pastatą (Vilniaus
r., Mickūnų mstl., Vilniaus g. 47);
9.00–9.20 val. – registracija, supažindinimas su varžybomis, varžybų dalyvių eiliškumo
nustatymas (tarnybos SKOV KVS pasitarimų salėje);
9.20–9.40 val. – supažindinimas su trasa;
9.40–10.00 val. – vykimas į rungties atlikimo vietą;
10.00–14.00 val. – rungties atlikimas;
16.00 val. – iškilmingas apdovanojimas (prie tarnybos SKOV KVS administracinio
pastato);
16.15 val. – išvykimas į tarnybos vietas.
V SKYRIUS
REGISTRACIJA IR INFORMACIJA
8. Registracija vykdoma užpildant Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos atviro kinologų su tarnybiniais šunimis biatlono „Ramziui
paminėti“ dalyvių registracijos formą (priedas) ir ją pateikiant adresu: Vilnius, Savanorių pr. 2,
tarnybos SKOV KVS arba el. paštu kestutis.kriauciunas@vsat.vrm.lt iki 2022 m. liepos 29 d.
Papildomą informaciją teikia: Kęstutis Kriaučiūnas, tel. +370 5 219 8192, mob. tel.
+370 656 53 580.
VI SKYRIUS
DALYVIAI
9. Varžybose gali dalyvauti komandos, sudarytos iš 2 dalyvių (kinologų, tiesiogiai
dirbančių su šunimis) ir komandos vadovo (specialisto, atsakingo už kinologinę veiklą), bei atskiroje
grupėje (vyrai ir moterys bus vertinami atskirai), pavieniai pareigūnai ir civiliai asmenys, kuriems
registracijos dieną yra suėję 18 metų, su šunimis (tik individualiojoje įskaitoje). Pareigūnų ir civilių
asmenų grupėse bus šunų kategorijos (kandančių ir nekandančių). Kandančių ir nekandančių šunų
kategorijos bus vertinamos atskirai. Varžybose gali dalyvauti tik iš anksto užsiregistravę dalyviai ir
užregistruoti šunys į varžybas.
10. Dalyvaujančiųjų varžybose eiliškumo nustatymas vyks 2022 m. rugpjūčio 5 d., jame
dalyvauja visi dalyviai, atstovai ir organizatoriai.
11. Komandos:
Vilniaus pasienio rinktinės I komanda;
Vilniaus pasienio rinktinės II komanda;
Varėnos pasienio rinktinė;
Pagėgių pasienio rinktinės I komanda;
Pagėgių pasienio rinktinės II komanda;
Užsieniečių registracijos centras.
12. Svečių komandos:
Lietuvos policija;
Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
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Lietuvos kariuomenė;
Lietuvos muitinė;
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
Vadovybės apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos;
UAB „Vyčio komisarai“;
Baltijos kinologijos centras.
VII SKYRIUS
APDOVANOJIMAI IR PROTESTAI
13. Komandų dalyviai, individualiojoje įskaitoje iškovoję pirmąją–trečiąją vietas,
apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais ir prizais. Komandų dalyviai ir dalyvės varžysis
atskirose grupėse. Kandančių ir nekandančių šunų kategorijos bus vertinamos atskirai. Civiliai
asmenys, iškovoję pirmąją–trečiąją vietas, apdovanojami diplomais ir medaliais (dalyviai ir dalyvės
varžysis atskirose grupėse atskirai nuo komandų dalyvių).
14. Protestą dėl rungties įvertinimo ar organizavimo komandos vadovas turi pateikti raštu
vyriausiajam teisėjui (civilis asmuo pateikia asmeniškai) ne vėliau kaip per 1 val. nuo komandos
dalyvio trasos įveikimo (civilis asmuo – nuo trasos įveikimo). Vėliau protestai nepriimami.
Vyriausiojo teisėjo priimtas sprendimas yra galutinis ir neginčijamas. Varžybų vyriausiasis teisėjas
turi teisę priimti sprendimus dėl varžybų rezultatų pakartotino peržiūrėjimo ir išaiškėjus
netikslumams ar kitiems veiksniams, buvusiems varžybų metu, priimti papildomus sprendimus dėl
varžybų dalyvių užimtų vietų perskirstymo bei dalyvių ar šunų diskvalifikacijos iš varžybų.
VIII SKYRIUS
PAPILDOMI REIKALAVIMAI
15. Šunys turi būti paskiepyti nuo pasiutligės ne anksčiau kaip prieš 11 mėnesių ir ne
vėliau kaip prieš 2 savaites iki varžybų pradžios.
16. Šunys turi būti kliniškai sveiki.
17. Turėti skiepų knygutę (ar kitą patvirtinantį dokumentą), kurioje būtų įrašai apie šuns
skiepijimą.
18. Varžybų dalyvis atsako, ar dėl sveikatos būklės gali pats ar šuo dalyvauti varžybose.
Civiliams prieš dalyvavimą varžybose rekomenduotina pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos
priežiūros įstaigose.
19. Varžybų dalyvis yra diskvalifikuojamas:
19.1. už šiurkštų ir neetišką elgesį su teisėjais ar kitais dalyviais;
19.2. už šiurkštų elgesį su šunimi varžybų metu, arba jei šuo yra nevaldomas ar
nekontroliuojamas ir tai kelia pavojų aplinkiniams žmonėms arba kitiems šunims;
19.3. jei šuo neatitinka veterinarinių ar fiziologinių reikalavimų;
19.4. už varžybų nuostatų pažeidimą.
20. Draudžiama:
20.1. dalyvauti varžybose su kliniškai nesveiku šunimi, turinčiu išduotą veterinarijos
gydytojo pažymą (pažyma išduota ne anksčiau kaip prieš savaitę iki varžybų pradžios);
20.2. naudoti griežtą ir elektrinį antkaklį.
21. Dalyviai privalo laikytis varžybų nuostatų, sąžiningai rungtyniauti varžybose.
IX SKYRIUS
VARŽYBŲ AMUNICIJA
22. Dalyviai varžybų metu privalo turėti šuns amuniciją. Varžybų uždarymo
(apdovanojimo) metu komandų dalyviai privalo vilkėti lauko uniformą, komandų vadovai – kasdienę.
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23. Komandos turi atvykti su specialiai įrengtu tarnybiniu transportu.
X SKYRIUS
RUNGTYS IR JŲ VERTINIMAS
24. Dalyvis turės nubėgti apie 10 km trasą įvairioje vietovėje su kliūtimis. Bėgimo metu
šuo turi būti su ne ilgesniu kaip 3 m pavadžiu. Kliūtys turi būti įveiktos tiksliai tokiu būdu, kokiu bus
pademonstruota iš anksto aptariant trasą.
25. Trasoje bus dvi vietos, kuriose šunys turės atremti figūranto ataką arba sulaikyti jį
(išskyrus nekandančių šunų grupę). Šių pratimų metu šuo bus paleidžiamas laisvai (atsegant šunį nuo
pavadžio). Po pratimo privaloma šunį prisegti prie pavadžio ir po žodinės komandos šuo privalo
paleisti figūrantą, nenaudojant fizinio poveikio.
26. Dalyvis turės atlikti 8 šūvius iš 15 m atstumo iš pistoleto „Glock“, civiliai asmenys
turės atlikti 8 šūvius iš 15 m atstumo iš pneumatinio šautuvo. Teisingais bus laikomi tik tie šūviai,
kuriais bus pataikyta į taikinio juodą centrą.
27. Jei šuo pavargo, varžybų dalyvis gali leisti jam pailsėti, tačiau rungties laikas tokiu
atveju nėra stabdomas.
28. Vyresni negu 40 metų dalyviai gauna 15 sekundžių nuolaidą už kiekvienus metus,
viršijančius nurodytą amžių.
29. Dalyvis, neatlikęs rungties (galimi 3 bandymai):
29.1. iš pirmo karto, gauna baudą – 30 sekundžių;
29.2. iš antro karto, gauna baudą – 1 minutę;
29.3. iš trečio karto, gauna baudą – 2 minutes;
29.4. neatlikęs rungties gauna baudą – 3 minutes.
30. Dalyvis, nebandęs atlikti rungties, gauna baudą – 5 minutes.
31. Dalyvis, nepataikęs šūvio į taikinį, gauna baudą – 40 sekundžių.
32. Jei dalyviai (komandų dalyviai ir civiliai asmenys vertinami atskirai) yra įveikę trasą
per vienodą laiką, aukštesnė vieta skiriama geriau atlikusiam šaudymo rungtį.
33. Per varžybas leidžiama rodyti šuniui visus signalus, kurie yra naudojami darbo metu
(civiliai asmenys treniruočių metu). Visi pratimai turi būti atlikti nustatyta tvarka.
_________________________

