
KOMANDINĖS - INDIVIDUALIOS

MEDŽIOKLINIO ŠAUDYMO VARŽYBOS

VOLLIT-SWAROVSKIOPTIK 2019

VARŽYBŲ VIETA: VOLLIT ŠAUDYMO CENTRAS , Strazdų km., Šiaulių rajonas.
VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2019 m. spalio mėn. 5 dieną, 10.00 val.
VARŽYBŲ ATIDARYMAS: 2019 m. spalio mėn. 5 dieną, 9.30 val.
TRENIRUOTĖS: 2019 m. spalio mėn. 4 dieną nuo 12:00 iki 18:00 val. Treniruotėje gali dalyvauti tik
varžyboms užsiregistravę dalyviai. Šaudymo į nejudantį taikinį rungtis 100 metrų atstumu: - 3,00 eurai
+ taikiniai; 200,300 metrų atstumu: – 5,00 eurai + taikiniai.
DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki spalio mėn. 4 d. 15.00
val. internetu svetainėje www.vollit.lt . Mokestis mokamas pavedimu į VšĮ "VOLLIT šaudymo centras
sąskaitą LT92 4010 0442 0108 2112 LTL, AB DNB bankas, banko kodas 40100. Grafoje "Mokėjimo
paskirtis" nurodyti "Startinis mokestis varžyboms VOLLIT-SWAROVSKIOPTIK 2019 .
Užsiregistravus 72 dalyviams registracija bus nutraukta.

STARTINIS MOKESTIS: 40,00 eurų.

Visi varžybų dalyviai bus apdovanoti „SWAROVSKI OPTIK“ atminimo dovanėlėmis.

ŠAUDYMO EILIŠKUMAS: šaudymo eiliškumas nustatomas burtų keliu. Ištraukus burtus dalyvis
gauna numerį, kurį privalo nešioti visų varžybų metu ir su kuriuo po varžybų dalyvaus loterijoje.

VARŽYBŲ EIGA:

KVALIFIKACIJA:

1. Šaudymas į nejudančius taikinius 100 metrų atstumu:
1.1 Šaudymas graižtviniu šautuvu 100 metrų atstumu į nejudančius spalvotus popierinius
taikinius. 20 šūvių per 15 minučių.
Jei šaunama po laiko, didžiausi taškai nubraukiami. Maksimalus surinktų taškų skaičius-200.

1.1.1. 5 šūviai į taikinį "stirninas" su atrama į medį.
1.1.2. 5 šūviai į taikinį "lapė" gulint be atramos.

1.1.3. 5 šūviai stovint į taikinį "gemzė", su atrama į lazdelę, kuri laikoma 90 laipsnių kampu.
1.1.4. 5 šūviai į taikinį „šernas“ stovint be atramos.

Po kvalifikacijos, pagal surinktus taškus, šauliai bus suskirstyti į A ir B grupes.

FINALAS:

2. Šaudymas į nejudančius taikinius 200 ir 300 metrų atstumu:

2.1. Šaudymas graižtviniu šautuvu 200 metrų atstumu nuo dvikojės lazdelės (dvikojes lazdeles parūpina
varžybų organizatoriai) į spalvotą popierinį taikinį „lapė“

10 šūvių per 5 minutes. Jei šaunama po laiko ir jei taikinyje randama daugiau nei 10 šūvių,
didžiausi taškai nubraukiami. Maksimalus surinktų taškų skaičius – 100.

http://www.vollit.lt/


2.2. Šaudymas graižtviniu šautuvu 300 metrų atstumu į spalvotą popierinį taikinį „gemzė“ iš
medžioklinio bokštelio nuo atramos.

10 šūvių per 5 minutes. Jei šaunama po laiko ir jei taikinyje randama daugiau nei 10 šūvių, didžiausi
taškai nubraukiami. Maksimalus surinktų taškų skaičius – 100.

Jei prizines vietas laimėję dalyviai surenka vienodai taškų, skaičiuojama kas daugiausia surinko 10-
tukų, 9-tukų, .... šaudant 300 metrų atstumu į taikinį „gemzė“. Jei ir tai neišaiškina nugalėtojo,
skaičiuojami 10-tukai, 9-tukai, .... šaunant 200 metrų atstumu į taikinį „lapė“.

Abiejuose pratimuose dalyviai privalo šaudyti tuo pačiu šautuvu.
DALYVIAI: varžybose gali dalyvauti visi šauliai turintys galiojantį ginklo pažymėjimą arba
priklausantys šaudymo sporto organizacijai.

Komandą sudaro trys dalyviai. Komandinei įskaitai skaičiuojami visų trijų dalyvių rezultatai,
nepriklausomai nuo to, kurioje grupėje startuoja dalyvis.



APDOVANOJIMAI:
„A“ grupė :

I vieta : taurė ir SWAROVSKIOPTIK suvenyras;
II vieta : taurė ir SWAROVSKIOPTIK suvenyras;
III vieta : taurė ir SWAROVSKIOPTIK suvenyras.

„B“ grupė:

I vieta : taurė ir SWAROVSKIOPTIK suvenyras ;
II vieta : taurė ir SWAROVSKIOPTIK suvenyras;
III vieta : taurė ir SWAROVSKIOPTIK suvenyras.

KOMANDINĖ ĮSKAITA:

I vieta : taurė ir SWAROVSKIOPTIK suvenyrai ;
II vieta : taurė ir SWAROVSKIOPTIK suvenyrai;
III vieta : taurė ir SWAROVSKIOPTIK suvenyrai.

Loterija:

Po varžybų vyks loterija, kurioje bus galima laimėti SWAROVSKIOPTIK taikiklį Z8i 1-8x24

Visi varžybų dalyviai bus pavaišinti karštais pietumis.

Varžybose bus vadovaujamasi F.I.T.A.S.C patvirtintomis kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybų
taisyklėmis, bet kilus ginčui galutinį sprendimą priims varžybų vyr. teisėjas.

PRAMOGOS:

Varžybų metu nuo 12.00 val. visi norintys galės sudalyvauti pramoginėse varžybose šaunant
graižtviniu šautuvu. Starto mokestis 10 eurų. Sąlygos bus paskelbtos varžybų vietoje.

SAUGUMO REIKALAVIMAI:
1. Ugnies linijoje gali būti tik šauliai ir teisėjai.
2. Šautuvai į ugnies liniją atsinešami ir išsinešami neužtaisyti ir tik dėkluose.
3. Šautuvą galima užtaisyti tik po teisėjo komandos "pasiruošti šaudymui".
4. Šauti galima tik po teisėjo komandos „ugnis“ arba garsinio signalo.
5. Šautuvų vamzdžiai nukreipti tik taikinio kryptimi.
6. Prieš varžybas dalyviai susipažįsta su saugaus elgesio šaudykloje reikalavimais bei pasirašo saugaus
elgesio instruktavimo žurnale.

DALYVIAI GALI BŪTI DISKVALIFIKUOTI, JEIGU:
1. Nesilaiko saugumo reikalavimų.
2. Yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų.
3. Kitaip trukdo varžybų eigą.

ORGANIZATORIAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI VARŽYBŲ NUOSTATUS IR TVARKĄ.
Telefonas pasiteiravimui: 868756534 Gintautas arba gintas@vollit.lt.


