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Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos
„LIETUVOS TAURĖ 2017“ IV etapo individualios šaudymo varžybos

ŠVENTINIS TURNYRAS

VARŽYBŲ VIETA: „VOLLIT šaudymo centras“, Strazdų km., Šiaulių r., (56.054995, 23.357769).
VARŽYBŲ DATA: 2017 m. gruodžio 03 dieną.
DALYVIŲ REGISTRACIJA: 800 iki 930 val.
VARŽYBŲ ATIDARYMAS: 2017 m. gruodžio 03 dieną, 945 val.
VARŽYBŲ PRADŽIA - 1000 val.

REGISTRACIJA VARŽYBOMS:
Registruotis varžyboms prašome iki 2017 gruodžio 01 d. 1500 val., www.vollit.lt /varzyboss
Mokestis mokamas pavedimu į VšĮ „VOLLIT“ šaudymo centras“ sąskaitą
LT92 4010 0442 0108 2112 LTL, DNB bankas, banko kodas 40100.
Grafoje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti:
„Startinis mokestis šaudymo varžyboms “LKMŠF 2017 IV etapas“.

STARTINIS MOKESTIS: LKMŠF nariams, sumokėjusiems nario mokestį už 2017 m. - 30 Eurų,
kitiems – 40 Eurų.Mokėjimai varžybų dieną nevykdomi.
Tik sumokėję startinį mokestį dalyviai bus užregistruoti varžyboms.

MAITINIMAS: Iš savo arba draugo krepšio, jeigu nepakaks organizatorių verdamos „šiurpos“ , kuria
bus vaišinami visi varžybų dalyviai .

TRENIRUOTĖS: Iš anksto susitarus, šaudyklos nustatytomis kainomis.
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VARŽYBŲ NUOSTATAI

VARŽYBŲ RUNGTYS

Šaudymo ciklą sudaro keturios rungtys:

1. Šaudymas graižtviniu šautuvu į DJV taikinius, 100 m atstumu:

1.1 Šaudymas į taikinį „Stirninas“ stovint, nuo standžios atramos. 5 šūviai.
1.2 Šaudymas į taikinį „Lapė“ gulint, nuo rankos. 5 šūviai.
1.3 Šaudymas į taikinį „Gemzė“ stovint, nuo lazdos. 5 šūviai.
1.4 Šaudymas į taikinį „Šernas“ stovint, nuo rankos. 5 šūviai.

Maksimalus taškų skaičius – 200.
Laiko limitas 20 min.

2. Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu į lėkšteles Compak sporting aikštelėje.

2.1 25 lėkštelės.
2.2 Viena numušta lėkštelė – 5 taškai.

Maksimalus taškų skaičius 125.
Laiko limitas 25 min.

3. Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu į lėkšteles Tranšėjos aikštelėje.

3.1 25 lėkštelės.
3.2 Viena numušta lėkštelė – 5 taškai.

Maksimalus taškų skaičius 125.
Laiko limitas 25 min.

4. Šaudymas graižtviniu šautuvu į „Bėgantį šerną“, 50 m atstumu.

4.1 Šernas bėgs ~2,5 m/s greičiu, šaudymo langas 10m. Šauliui davus komanda ,,DUOK” taikinys ,,šernas”
pradės važiuoti. „Šernas“ važinės automatiškai. Viso važiuos 5 kartus. Per tą laiką šaulys turi padaryti 5 šūvius.
Jei šaulys nesuspėja sušauti bus užskaitoma - 0. Šernui nuvažiavus i vieną pusę stovės 1-2s.
4.2 Šauliui atlikus šūvį į taikinį jam esant už užtvaros, bus anuliuoti visi rezultatai.

Maksimali taškų suma 50.

ŠAULIŲ SKIRSTYMAS

Šauliai skirstomi į tris lygius:

A, B, C (žr. LKMŠF Reitingų lentelę www.lkmsf.lt ) ir Svečių grupė (šiai grupei priklauso visi užsiregistravę
dalyviai, nepriklausantys LKMŠ Federacijai).

Iš vakaro, burtų keliu, bus ištraukti numeriai ir priskirti šauliams. Atvykus pasitikrinti, kurioje grupėje, kurioje
aikštelėje ir kuriuo laiku šaudote.
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VARŽYBŲ EIGA

Šaudymo varžybų protokolas bus pakabintas varžybų dieną šaudykloje esančiame stende. Visų dalyvių prašome
gerbti vieni kitus bei laiku atvykti į šaudymo aikšteles.

REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS

1. Jei yra kliudyta linija skirianti taškus – užskaitomas didesnis rezultatas
2. Jei taikinyje yra daugiau nei 5 šūviai – minusuojami didžiausi taškai. Jei šaulys pataiko į kaimyno taikinį, jam
bus užskaitomas daugiausiai 4 šūvių rezultatas. Jei kaimyno taikinyje įmanoma atskirti svetimą šūvį – jis
anuliuojamas, jei neįmanoma - minusuojami didžiausi taškai (nebent kaimynas geranoriškai prisipažįsta tada
skaičiuojami didžiausi taškai).
3. Viena numušta lėkštelė 2 ir 3-oje rungtyse vertinama 5 taškais.
4. Laimi dalyvis surinkęs daugiausia taškų, susumavus visų keturių rungčių rezultatus. Maksimalus surinktų
taškų skaičius 500 tšk.
5. Jei šauliai surinko vienodai taškų, nugalėtojas nustatomas persišaudant į lėkštutes. Bus leidžiami sportiniai
dupletai - iki pirmo nepataikymo.

BENDROS TAISYKLĖS

1. Standartiniai graižtviniai ginklai turi atitikti šalies įstatymų keliamus reikalavimus, sverti ne daugiau 5 kg ir
būti ne mažesnio nei 22 Hornet kalibro.
2. Optinių taikiklių didinimas yra neribojamas.
3. Šauliai šaudymo vietoje turi dėvėti ausines arba tinkamas ausų bei akių apsaugas.
4. Šaudymas ne į taikinius yra griežtai draudžiamas.
5. Šaudymo metu užstrigus ar sugedus ginklui, šaulys turi likti šaudymo vietoje, ginklą laikydamas nukreiptą į
ugnies liniją, jo neatidarinėti ar kitaip bandyti vietoje pašalinti gedimą, iki gaus teisėjo leidimą.
6. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami.
7. Visi šaunamieji ginklai, net neužtaisyti turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, nešiojami dėkluose. Kai šaulys
nesinaudoja ginklu, jis turi būti padėtas dėkle ar panašioje saugioje vietoje. Kitų šaulių ginklai negali būti
liečiami be savininko leidimo. Bet koks šaulio bandymas naudoti užtaisytą ginklą prieš komandą „šauti“ ir po
komandos „nutraukti šaudymą“ gali baigtis įspėjimu arba šaulio pašalinimu iš varžybų . Jei šaudymas dėl kokių
nors priežasčių būtų sustabdytas, ginklas iškart turi būti atidaromas ir neužtaisomas pakartotinai be teisėjo
leidimo.
8. Jeigu šaunama po laiko - minusuojami didžiausi taškai.
9. Šaudymo rezultatai paskelbiami teisėjų, šalia esant šauliams, šaudymo vietoje.
10. Teisėjai atsakingi už komandų „šauti“, „nutraukti ugnį“, „išimti šovinius“ paskelbimą, kad šaudymas vyktų
sklandžiai. Teisėjai taip pat turi žiūrėti, kad ginklai būtų laikomi bei nešiojami tinkamai, be pavojaus
aplinkiniams.

REZULTATAI BEI PROTESTAI

Iškart po šaudymo teisėjas nukabina taikinį ir atneša iki teisėjų stalo. Šaulys, teisėjas bei žiuri narys apžiūri
taikinius, suskaičiuoja rezultatą ir teisėjas garsiai paskelbia jį visiems likusiems šauliams. Jei šaulys, kurio
taikinys yra vertinamas, neprieštarauja rezultatui, jis yra fiksuojamas protokole ir šaulys patvirtina tai parašu.
Po šios procedūros jokie protestai dėl neteisingų rezultatų nepriimami.

Jei šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu, jis iškart turi pakelti ranką ir sakyti „Protestuoju“. Teisėjas, pasitaręs
su kolegomis, paskelbia savo naują sprendimą.

Jei šaulys nesutinka su pakartotiniu teisėjo sprendimu, jis gali skųsti sprendimą žiuri komisijai. Skundas turi būti
išdėstytas raštiškai, taip pat apmokamas 100 Eurų mokesčiu, kuris bus grąžintas šauliui, jei protestas
patenkinamas. Patenkinus protestą žiuri komisija liepia teisėjui atidžiau vertinti rezultatus, gali bendru nutarimu
pakeisti teisėją nauju ir iš naujo vertina šaulį dėl kurio rezultatų kilo protestas.
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BAUSMĖS

Visi šauliai, dalyvaujantys varžybose turi susipažinti su šiais nuostatais ir įsipareigoja jų laikytis. Jie
sutinka priimti sankcijas bei bausmes, jei nesilaikys šių nuostatų.

Jei ginklai neatitinka šių nuostatų bendrų taisyklių 1 punkto, šaudymas tokiais ginklais vertinamas
nuliu.

Bet koks šaulio elgesys, teisėjo įvertintas kaip pavojingas, gali baigtis šaulio pašalinimu iš varžybų be
atskiro įspėjimo.

Jei teisėjas mato, kad šaulys specialiai atidėlioja šūvį ar kaip kitaip nesportiškai elgiasi, dėl jo
tolimesnio dalyvavimo varžybose sprendžia žiuri.

APDOVANOJIMAI

Apdovanojimai LKMŠF nariams:

Medaliai ir diplomai - 3 geriausiems šauliams A, B ir C grupėse bei taurė – šauliui, pasiekusiam
geriausius rezultatus grupėse.

Apdovanojimai SVEČIŲ grupėje: Medaliai ir diplomai - 3 geriausiems šauliams bei taurė – šauliui,
pasiekusiam geriausius rezultatus.

Telefonas pasiteiravimui: 8 687 56534, Gintautas arba gintas@vollit.lt .

P.S. Varžybų organizatoriai pasilieka keisti varžybų eiga ir taisykles.


