
TOLIMOJO ŠAUDYMO VARŽYBOS
„F-Class BTŠA IIetapas“

VARŽYBŲ VIETA: VOLLIT ŠAUDYMO CENTRAS, Strazdai, Šiaulių rajonas. Koordinatės: 56.054995,
23.357769
VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2018 m. gegužės mėn. 12 dieną, 10.00 val.
VARŽYBŲ ATIDARYMAS: 2018 m. gegužės mėn. 12 dieną, 9.30 val.
SVĖRIMAS IR PASIRAŠYMAS SAUGAUS ELGESIO ŠAUDYKLOJE ŽURNALE: 8.00-9.00 val.
DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki gegužės mėn. 11 dienos 15.00 val.
internetu svetainėje www.vollit.lt . Mokestis mokamas pavedimu į VšĮ "VOLLIT šaudymo centras“ sąskaitą LT92
4010 0442 0108 2112 LTL, LUMINOR bankas, banko kodas 40100. Grafoje "Mokėjimo paskirtis" nurodyti
"Startinis mokestis šaudymo varžyboms “F-Class BTŠA II etapas“. Tik sumokėję startinį mokestį dalyviai bus
užregistruoti varžyboms.
Registruojantis varžybų dieną startinis mokestis bus dvigubinamas.
Varžybos bus vykdomos F/O ir F/TR klasėse.
TRENIRUOTĖ: visi varžyboms užsiregistravę dalyviai gegužės mėn. 11 dieną nuo 11 iki 18 val. iš anksto suderinę
laiką galės sudalyvauti treniruotėje. Mokestis 7 eurai/1 val.+ taikiniai.

STARTINIS MOKESTIS: 40,00 eurų.
ŠAUDYMO EILIŠKUMAS: šaudymo eiliškumas nustatomas burtų keliu visai varžybų eigai,t.y.
skirtas pozicijos numeris nesikeičia visiems šaudymo atstumams.
Šaudymo atstumai: 300 m , 500 m , 660 m
Taikiniai: taikiniai pridedamame faile su laukeliu X kurio matmenys yra : 1 colis (2,54 cm) - 300 m
taikinys, 1,5 colio -500 m taikinys ir 2 coliai -660 m taikinys.Taikiniai sudalinti į taškų zonas nuo 10 iki
5( dešimtuke yra zona X) su matmenimis: 30 cm taikiniui- 300m , 45 cm taikiniui -500 m ir 60 cm- taikiniui 660
m. Visi šūviai už 5 zonos ribos traktuojami kaip 0.

Šaudymo eiga: 3 bandomi šūviai ir 10 įskaitinių šūvių.

Pastaba: taikinių centras vietoj juodo-mėlynas.

Įrangos klasės:

F/TR klasė:

Šaudymo pozicija: gulint su galimybe naudoti vieną arba dvi tarpusavyje nesujungtas atramas:
Priekinė-šaudymo kojelės , galinėje dalyje maišelis. Atramos ilgis kuris remiasi į ginklą ne ilgesnis kaip 20 cm
priekinėje dalyje ir 15 cm galinėje dalyje.Šaulio petys turi liestis į šautuvo buožės atramą.
Draudžiama šaudyti „free recoil“ pozicija.
Ginklas: karabinas 223 Rem arba 308 Win, kalibro,neviršijantis 8,25 kg svorio įskaitant kojelės ir optinį
taikiklį.Ginklas užtaisomas pavieniais šoviniais (jeigu ginkle yra dėtuvė vis tiek užtaisomas pavieniais
šaudmenimis).Ginklas negali būti su kompensatoriumi. Taikikliams apribojimai netaikomi.
OPEN klasė: Šaudymo pozicija: gulint su galimybe naudoti vieną arba dvi tarpusavyje nesujungtas atramas:
Priekinė-šaudymo kojelės ,stovas arba maišelis. galinėje dalyje maišelis. Atramos ilgis kuris remiasi į ginklą ne
ilgesnis kaip 20 cm priekinėje dalyje ir 15 cm galinėje dalyje. Šaulio petys turi liestis į šautuvo buožės atramą.
Draudžiama šaudyti „free recoil“ pozicija.
Ginklas: karabinas ne didesnio kaip 8 mm kalibro, kurio bendras svoris su optiniu taikikliu ne didesnis kaip 10 kg.
Ginklas užtaisomas pavieniais šoviniais (jeigu ginkle yra dėtuvė vis tiek užtaisomas pavieniais šaudmenimis).Ginklas
negali būti su kompensatoriumi. Taikikliams apribojimai netaikomi.

http://www.vollit.lt/


Šaudymo procedūra:
- varžybų dalyvis po išankstinės teisėjo komandos „Galima išimti ginklus“ turi 4 minutes laiko šaudymo pozicijos
užėmimui ir ginklo pastatymui.
- bandomiems šūviams skiriama 3 minutės laiko (po teisėjo komandos“Užtaisyti, ugnis“).
- po teisėjo komandos „STOP nutraukti ugnį“, šauliai atsistoja ir atsitraukia nuo ginklu iki
kol bus pažymėti bandomi šūviai ir bus duota komanda“Galima grįžti į šaudymo poziciją“
- šaulys turi 2 minutes laiko optinio taikiklio korekcijoms.
- įskaitinė serija tęsiasi 10 minučių.
- pozicijoje šaulys gali turėti tik reikalingą šovinių kiekį (viso 13 vnt.- 3 vnt. bandomiems šūviams ir 10 vnt.
įskaitiniams).
Varžybų metu, šaudymo zonoje ir už jos ribų draudžiami bet kokie optiniai stebėjimo prietaisai ir asistavimai

šauliams esantiems šaudymo zonoje.
Monokuliarą gali turėti tik šaulys esantis šaudymo pozicijoje.
Du šauliai šaudantys vienu ginklu, negali šauti iš tos pačios pozicijos.

Rezultatų vertinimas F/TR ir OPEN klasėse:
-kiekvienoje distancijoje sumuojami taškai.Surinkus vienodai taškų rezultatą apsprendžia X skaičius.
-visose trikovės distancijose 300 ,500 ir 660 m surinkus vienodą taškų sumą apsprendžia daugiausia
surinktų X skaičius.
- surinkus vienodai taškų ir X laimi tas dalyvis kurio yra geriausias glaustumas.
- papildomai bus išskaičiuojamas kiekvienos distancijos glaustumas.Tai atstumas tarp labiausiai
nutolusių 2 šūvių centrų , apimančių visus 10 šūvių ,skaičiuojam MOA (kampinėmis minutėmis)
1 MOA = 8,73 cm – 300 m, 14,55cm – 500 m atstumui ir 19,2 mm – 660 m atstumui.
Saugumas
-Kiekvienas dalyvis privalo laikytis varžybų reglamento ir saugumo taisyklių.
-Dalyvis šaudymo pozicijoje turi vykdyti visus teisėjo nurodymus.
-kiekvienu momentu tiek po bandomų, tiek po įskaitinių šūvių, kiekvienas šaulys turi atidaryti šautuvo spyną ir įdėti
specialią vėliavėlę į vamzdį, kad teisėjas būtų įsitikinęs kad šautuvo lizdavietė yra tuščia.
- baigus šaudymo etapą,ginklą nuimti galima tik leidus teisėjui .
Bendros tvarkos reikalavimai:
-visi dalyviai varžybų dieną nuo 8.00 iki 9.00 val. turi pateikti ginklus techninei kontrolei, tame tarpe ir ginklo

svėrimui.F/TR klasės dalyviai turi atsinešti ginklą su kojelėmis bendram pasvėrimui.
- po techninės kontrolės ginklas bus pažymėtas specialiu organizatorių lipduku.Dalyviai ginklo techninei kontrolei

ir neturės lipduko priklijuoto ant šautuvo, negalės dalyvauti varžybose.
-varžybų teisėjas pažeidusius varžybų reglamentą šaulius, esančius šaudymo pozicijoje gali bausti:

geltona kortelė-perspėjimas; žalia kortelė- 2 taškais sumažinamas varžybų rezultatas, raudona kortelė- diskvalifikacija.
Šiai kategorijai priskiriamas pažeidimai: šūvis prieš komandą STARTAS arba šūvis po komandos STOP.
Dalyvavimas :
Yra galimybė varžybose dalyvauti tam pačiam šauliui abiejose klasėse F/TR ir OPEN su skirtingais ginklais. Norint

startuoti skirtingose klasėse turi registruotis į kiekvieną klasę atskirai. Dalyvio mokestis atitinkamai dvigubėja.
Patvirtinimas apie dalyvavimą varžybose yra startinio mokesčio apmokėjimas.
F/TR klasės dalyvai, kurių ginklo kartų su kojelėmis svoris neatitiks reglamente nurodytus reikalavimus galės
dalyvauti OPEN klasės varžybose.

APDOVANOJIMAI:
- F/TR klasė:

- kiekvienoje distancijoje 1-6 vietas laimėję dalyviai apdovanojami diplomais. 1-3 vietas laimėję dalyviai
apdovanojami medaliais;

- bendroje įskaitoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami taurėmis .

- F/O klasė:

- kiekvienoje distancijoje 1-6 vietas laimėję dalyviai apdovanojami diplomais. 1-3 vietas laimėję dalyviai
apdovanojami medaliais;

- bendroje įskaitoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami taurėmis .
Specialiu prizu bus apdovanotas šaulys pasiekęs geriausią glaustumą visose distancijose.

- Visi varžybų dalyviai bus pavaišinti karštais pietumis.
ORGANIZATORIAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI VARŽYBŲ NUOSTATUS IR TVARKĄ.

- Telefonas pasiteiravimui: +370 687 56534, Gintautas (LT,RU) gintas@vollit.lt arba +370 672 36009 Nerijus
(ENG) info@vollit.lt

mailto:gintas@vollit.lt

