
TOLIMOJO  ŠAUDYMO VARŽYBOS 
 

„F-Class VOLLIT- VICTRIX Sniper Edition“ 
  

 
 VARŽYBŲ VIETA: VOLLIT  ŠAUDYMO CENTRAS, Strazdai, Šiaulių rajonas. Koordinatės: 56.054995, 

23.357769 
 VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2020 m. kovo mėn. 7 dieną, 10.00 val. 
 VARŽYBŲ ATIDARYMAS: 2020 m. kovo mėn. 7  dieną, 9.30 val. 
  SVĖRIMAS IR PASIRAŠYMAS  SAUGAUS  ELGESIO ŠAUDYKLOJE ŽURNALE: 8.00-9.00 val. 
 DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki kovo  mėn. 6 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 VOLLIT Victrix“. Tik sumokėję startinį 
mokestį dalyviai bus užregistruoti varžyboms. Registruojantis varžybų dieną startinis mokestis bus 
dvigubinamas.  
Varžybos bus vykdomos SEMI-AUTO, SNIPER, SNIPER OPEN, F/TR  ir F/O šaudymo klasėse. 

 TRENIRUOTĖ: visi varžyboms užsiregistravę dalyviai kovo mėn.  6 dieną  nuo 11 iki 18 val. iš anksto 
suderinę  laiką galės sudalyvauti treniruotėje. Mokestis 10 eurų+ taikiniai. 

 
 VIENOS ŠAUDYMO KLASĖS STARTINIS MOKESTIS: 40,00 eurų. 
 ŠAUDYMO EILIŠKUMAS: šaudymo eiliškumas nustatomas burtų keliu visai varžybų eigai,t.y. 

 skirtas šaudymo 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:  

 SEMI-AUTO, SNIPER, SNIPER OPEN: 10 šūvių per 10 minučių.  

 F/TR ir F/OPEN: 3 bandomi šūviai ir 10 įskaitinių šūvių. 

Pastaba: taikinių centras vietoj juodo-mėlynas. 

     

ŠAUDYMO KLASĖS: 

 
SEMI-AUTO  
 

 ŠAUDYMO POZICIJA: gulint su galimybe naudoti vieną arba dvi tarpusavyje nesujungtas atramas: Priekinė 
- šaudymo kojelės, galinėje dalyje maišelis. Atramos ilgis kuris remiasi į ginklą negali būti ilgesnis kaip 20 cm 
priekinėje dalyje ir 15 cm galinėje dalyje. Jokia šautuvo dalis negali liesti žemės, nebent tai būtų monopodas, 
montuojamas ant buožės ir naudojamas vietoj šaudymo maišelio. Šaulio petys turi liestis į šautuvo buožės 
atramą. Draudžiama šaudyti „free recoil“ pozicija. 



 Ginklas: pusiau automatinis graižtvinis šautuvas kurio kalibras neviršyja 8,6mm o bendras ginklo svoris 
nedidesnis kaip 8,25 kg sveriant su kojelėmis ir kitais prie ginklo pritvirtintais aksesuarais. Apart atsitiktinių 
užstrigimų ginklas turi būti pertaisomas automatiškai naudojant dujinę ar inercinę pertaisymo sistemą. 
Šautuvas gali būti su atatrankos kompensatorium.   

SNIPER  
 

 ŠAUDYMO POZICIJA: gulint su galimybe naudoti vieną arba dvi tarpusavyje nesujungtas atramas: Priekinė 
- šaudymo kojelės, galinėje dalyje maišelis. Atramos ilgis kuris remiasi į ginklą negali būti ilgesnis kaip 20 cm 
priekinėje dalyje ir 15 cm galinėje dalyje. Jokia šautuvo dalis negali liesti žemės, nebent tai būtų monopodas, 
montuojamas ant buožės ir naudojamas vietoj šaudymo maišelio. Šaulio petys turi liestis į šautuvo buožės 
atramą. Draudžiama šaudyti „free recoil“ pozicija. 

 Ginklas: karabinas 223 Rem arba 308 Win, kalibro. Bendras ginklo svoris (su kojelėmis ir kitais prie ginklo 
pritvirtintais aksesuarais) negali viršyti 8,25 kg.  Ginklas gali būti  užtaisomas iš dėtuvės. Ginklas gali būti su 
atatrankos kompensatoriumi. 
            
SNIPER OPEN  

 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 negali 
būti ilgesnis kaip 20 cm priekinėje dalyje ir 15 cm galinėje dalyje. Jokia šautuvo dalis negali liesti žemės, 
nebent tai būtų monopodas, montuojamas ant buožės ir naudojamas vietoj šaudymo maišelio. Šaulio petys turi 
liestis į šautuvo buožės atramą. Draudžiama šaudyti „free recoil“ pozicija. 

 Ginklas: kalibras nedidesnis kaip 8,6mm (.338 Lapua Magnum yra leidžiamas) bendras ginklo svoris negali 
viršyti 12 kg. Ginklas gali būti  užtaisomas iš dėtuvės. Ginklas gali būti su atatrankos kompensatoriumi. 
 
F/TR  

 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. Bendras ginklo svoris (su kojelėmis ir kitais prie ginklo 
pritvirtintais aksesuarais) negali viršyti 8,25 kg.  Ginklas užtaisomas pavieniais šoviniais (dėtuvė gali būti 
idėta, tačiau ginklas užšaisomas tik po vieną šovinį). Ginklas gali būti su atatrankos kompensatoriumi. 
 
F/OPEN  

 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 (dėtuvė gali būti idėta, tačiau ginklas užšaisomas tik po vieną 
šovinį). Ginklas gali būti su atatrankos kompensatoriumi.  

 
 
      ŠAUDYMO PROCEDŪRA: SEMI-AUTO, SNIPER, SNIPER OPEN – be bandomųjų šūvių:  

 
 300 m., 500 m. ir 660 m. šaudymo atstumai šaudomi iš šauliui skirtos šaudymo pozicijos, jos nepaliekant. 
 Varžybų dalyvis po išankstinės teisėjo komandos „Galima išimti ginklus“  turi 4 minutes laiko šaudymo 

pozicijos užėmimui ir ginklo pastatymui. 
 Po teisėjo komandos „Užtaisyti, ugnis“ šaulys turi 25 minutes atlikti po 10 įskaitinių šūvių į taikinius 

esančius 300 m., 500 m. ir 660 m.atstumu. Iš viso 30 šūvių. 
 Pozicijoje šaulys gali turėti tik reikalingą šovinių kiekį - iš viso 30 vnt. 
 Šaulys privalo teisėjui pranešti, pakeldamas ranką, apie neiššautą šovinį. Ginklo spyna atidaroma tik teisėjui 

priėjus prie ginklo. Esant šovinio brokui teisėjas gali skirti šauliui vieną papildomą šovinį. 
 Iki teisėjo komandos „STOP nutraukti ugnį“ arba garsinio signalo, šaulys gali pradėti rinkti daiktus ir 

ruoštis palikti šaudymo poziciją tik gavęs teisėjo leidimą. 
 Po teisėjo komandos „STOP nutraukti ugnį“  arba garsinio signalo, joks šūvis nebegali būti daromas. 

Ginklai gali būti sudedami į dėklus tik teisėjams apžiūrėjus, kad spynos yra atidarytos, saugumo vėlevėlės 
įstatytos. 



       
      ŠAUDYMO PROCEDŪRA: F/TR ir F/OPEN: 
 

 300 m., 500 m. ir 660 m. šaudymo atstumai šaudomi iš šauliui skirtos šaudymo pozicijos, jos nepaliekant. 
 Varžybų dalyvis po išankstinės teisėjo komandos „Galima išimti ginklus“ turi 4 minutes laiko šaudymo 

pozicijos užėmimui ir ginklo pastatymui. 
 Po teisėjo komandos „Užtaisyti, ugnis“ į 300 m. taikinį, šaulys turi 3 minutės laiko 3 bandomiesiems šūviams 

atlikti.  
 Po teisėjo komandos „STOP nutraukti ugnį, atsitraukti nuo ginklų“ arba garsinio signalo, šauliai atsistoja 

ir atsitraukia nuo ginklų iki kol bus pažymėti bandomieji šūviai. 
 Po teisėjo komandos „Galima grįžti į šaudymo poziciją“ šaulys turi 2 minutes laiko korekcijoms. 
 Po teisėjo komandos „Užtaisyti, ugnis“ arba garsinio signalo, pradedama įskaitinė 300 m. serija. Šaulys turi 8 

minutes atlikti 10 įskaitinių šūvių. 
 Po teisėjo komandos „STOP nutraukti ugnį“ arba garsinio signalo, šaulys turi 2 minutes laiko korekcijoms 

prieš teisėjo komandą atlikti 3 bandomuosius šūvius į sekančioje (500 m.) distancijoje esantį taikinį.  
 Tolimesnė įskaitinių šūvių šaudymo tvarka  į 500 m. taikinį bei bandomųjų ir įskaitinių šūvių į 660 m. taikinį 

yra analogiška aukščiau aprašytai.  
 Šaudymo pozicijoje šaulys gali turėti tik reikalingą šovinių kiekį (iš viso 39 vnt. - 9 vnt. bandomiesiems 

šūviams ir 30 vnt. įskaitiniams). 
 Šaulys privalo teisėjui pranešti, pakeldamas ranką, apie neiššautą šovinį. Ginklo spyna atidaroma tik teisėjui 

priėjus prie ginklo. Esant šovinio brokui teisėjas gali skirti šauliui vieną papildomą šovinį.  
 Iki teisėjo komandos „STOP nutraukti ugnį“ arba garsinio signalo, šaulys gali pradėti rinkti daiktus ir 

ruoštis palikti šaudymo poziciją tik gavęs teisėjo leidimą. 
 Po teisėjo komandos „STOP nutraukti ugnį“ arba garsinio signalo, joks šūvis nebegali būti daromas. Ginklai 

gali būti sudedami į dėklus tik teisėjams apžiūrėjus, kad spynos yra atidarytos, saugumo vėlevėlės įstatytos. 
 

 
      REZULTATŲ VERTINIMAS: SEMI AUTO, SNIPER, SNIPER OPEN, F/TR ir F/OPEN: 

 
 Kiekviename šaudymo atstume sumuojama 10 įskaitinių šūvių suma . Daugiausiai taškų surinkę šauliai tampa 

nugalėtojais. Šauliams surinkus vienodą taškų kiekį, geriausias rezultatas nustatomas atsižvelgiant į didžiausią 
pataikymų skaičių taikinio X zonoje. Prireikus, nugalėtojui išaiškinti gali būti skaičiuojamas 10-tukų, 9-tukų ir 
t.t. skaičius, taip pat gali būti matuojamas įskaitinių šūvių glaustumas. 

 Taikinyje aptikus daugiau pataikymų nei numatyta – geriausi pataikymai yra anuliuojami. Kiekvienu atveju 
taškų anuliavimo sprendimą teisėjai priima objektyviai atsižvelgiant į susiklosčiusias faktines aplinkybes. 
 

    BENDROS TVARKOS REIKALAVIMAI IR  SAUGUMAS: 
 

 Kiekvienas dalyvis privalo laikytis varžybų  reglamento ir saugumo taisyklių. 
 Dalyvis šaudymo pozicijoje turi vykdyti visus teisėjo nurodymus. 
 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 nepateikę ginklo 

techninei kontrolei ir neturintys 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. Už grubų varžybų 
nuostatų pažeidimą ir/ar šaudymo saugos taisyklių reikalavimų ir/ar elgesio su ginklu taisyklių pažeidimą, taip 
pat už šūvį prieš  komandą „Užtaisyti, ugnis“ arba garsinio signalo, arba šūvį po komandos „STOP 
nutraukti ugnį“ arba garsinio signalo, varžybų dalyvis baudžiamas Raudona kortele – diskvalifikuojamas. 
Dėmesio: diskvalifikuotas asmuo šalinamas iš varžybų, o jo rezultatai anuliuojami.  

 Varžybų metu, šaudymo zonoje ir už jos ribų draudžiami bet kokie optiniai stebėjimo prietaisai  ir asistavimai 
šauliams esantiems šaudymo zonoje. Optinius stebėjimo prietaisus gali turėti tik šauliai esantys šaudymo 
pozicijose. 

 Du šauliai šaudantys vienu ginklu, negali šauti iš tos pačios šaudymo pozicijos.  
 Balistinių programėlių, sujungtu su meteo stotelėmis bei kitais vėjo stiprumo, krypties ir pan. nustatymo 

prietaisais, naudojimas yra draudžiamas. 
 Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami. 
 Visi šaunamieji ginklai, net neužtaisyti, turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, nešiojami dėkluose. Kai šaulys 

nesinaudoja ginklu, jį turi laikyti dėkle. Kitų šaulių ginklai negali būti liečiami be savininko leidimo. Bet koks 
šaulio bandymas naudoti užtaisytą ginklą prieš komandą „Užtaisyti, ugnis“ ir po komandos „STOP 
nutraukti ugnį“ nutraukiamas, šaulys pašalinamas iš varžybų. Jei šaudymas dėl kokių nors priežasčių būtų 



sustabdytas, ginklas iškart turi būti ištaisomas atidarant šautuvo spyną, įdedant specialią vėliavėlę į lizdavietę 
ir neužtaisomas pakartotinai be teisėjo leidimo. 

 Šauliai šaudymo vietoje privalo dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugos priemones. Šaudymas ne į 
taikinius yra draudžiamas. Šauliai varžybų metu negali šaudyti į kitų šaulių taikinius. 

 Ties ugnies linija šaudymo pozicijose šaudymo metu gali būti tik atitinkamos šaudymo pamainos šauliai. 
 Dalyvaudami varžybose, dalyviai deklaruoja, kad yra susipažinę su saugaus elgesio su ginklu taisyklėmis ir 

prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus nelaimingo atsitikimo atveju. 
 Visi šauliai, dalyvaujantys varžybose, turi susipažinti su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis. Bet koks 

šaulio elgesys, teisėjo įvertintas kaip pavojingas, gali būti nutrauktas, o šaulys pašalinamas iš varžybų be 
atskiro įspėjimo. Jei teisėjas pastebi, kad šaulys bando tyčia pakenkti kitiems varžubų dalyviams ar kaip kitaip 
nesportiškai elgiasi, gali jį diskvalifikuoti. 

   
      DALYVAVIMAS: 
 

 Yra galimybė varžybose dalyvauti tam pačiam šauliui klasėse SEMI-AUTO, SNIPER, SNIPER OPEN, F/TR 
ir F/OPEN su skirtingais ginklais. Norint startuoti skirtingose šaudymo klasėse turi registruotis į kiekvieną 
šaudymo klasę atskirai, sumokant atskirą šaudymo klasės startinį mokestį.  

 Patvirtinimas apie dalyvavimą varžybose yra startinio mokesčio apmokėjimas. 
 F/TR šaudymo klasės dalyvai, kurių ginklo kartų su kojelėmis ir kitais prie ginklo pritvirtintais aksesuarais 

svoris neatitiks reglamente nurodytus reikalavimus galės dalyvauti F/OPEN šaudymo klasės varžybose. 
 
      APDOVANOJIMAI: 
 

SEMI AUTO: 
 

 kiekvienoje distancijoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais.  

 bendroje įskaitoje 1-6 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais. 

 Bendroje įskaitoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami taurėmis.  

 
SNIPER: 
 

 kiekvienoje distancijoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais.  

 bendroje įskaitoje 1-6 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais. 

 Bendroje įskaitoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami taurėmis.  

 
SNIPER OPEN: 
 

 kiekvienoje distancijoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais.  

 bendroje įskaitoje 1-6 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais. 

 Bendroje įskaitoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami taurėmis.  

 
F/TR: 

 kiekvienoje distancijoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais.  

 bendroje įskaitoje 1-6 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais. 

 Bendroje įskaitoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami taurėmis.  

 

F/OPEN: 

 kiekvienoje distancijoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais.  



 bendroje įskaitoje 1-6 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais. 

 Bendroje įskaitoje 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami taurėmis. 

 

              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 arba +37065010101 Vladislavas (LT, PL, RU) vladas@loginterpro.lt 
 
 


