
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 

100  D I E N Ų   Š A U D Y M O    T U R N Y R A S 

“BLACKJACK” 

 
 

Turnyro pradžia – 2016 04 21d. 

Šaudymo vieta – OKSALIS šaudykla, Vilniaus g. 10, Grigiškės. 

Registracija – tel. +370 696 66467 OKSALIS šaudykla. 

Turnyro pabaiga – 2016 07 30d. 

 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI: 

Šaudoma tik kulkomis. 

Kalibrai: neribojama. Maksimalus šautuvo svoris: neribojama. Atramos: 

neribojama. Diržai, kojelės, reguliuojama priekinė atrama, galinis 

maišelis - neribojama.  

Šaudoma tik sėdint iš šaudykloje įrengtos stacionarios vietos. 

 

Šaudymo distancija: 100m.  

Maksimalus šūvių skaičius: 21.  

Maksimali taškų suma: 21.  

Laiko limitas: 21min. 

 

TAIKINIO APRAŠYMAS: 

 

Taikinyje yra 5 kortos. 

Šaunama tik į kortos akį.  

Iš viso taikinyje yra 21 akis. 

Į kiekvieną kortos akį šaunama vieną kartą. 

1 pataikymas į kortos akį lygus +1 taškui. 

1 nepataikymas lygus -1 taškui. 

Jei taikinyje yra daugiau nei 21 šūvis, 

kiekvienas papildomas šūvis skaičiuojamas -

1. 
 

 
 



                                          TURNYRO “BLACKJACK” EIGA IR TAISYKLĖS 

 

Turnyras “BLACKJACK” vyksta 100 dienų nuo 2016 04 21d. iki 2016 07 30d. 

Dalyviai turnyro šaudymui registruojami telefonu 8 696 66467 ir turi atvykti į 

šaudyklą tik paskirtu ir suderintu šaudymui laiku. 

Atvykus paskirtu laiku šauliui skiriamos 5 minutės pasiruošti šaudymui. 

 

Šovinius į ginklą galima įdėti tik po teisėjo komandos “UGNIS”.  

 

Šauliui skiriama 21 minutė atlikti šūviams. 

 

Jei šaulys šaudymą baigia anksčiau nei skirta 21 minutė, jis privalo atidaręs 

ginklo spyną pranešti teisėjui apie baigtą šaudymą. 

Tokiu atveju teisėjas fiksuoja laiką per kurį buvo atlikti šūviai bei rezultatą. 

Teisėjas apie šaudymui skirto laiko pabaigą praneša komanda “NUTRAUKTI 

UGNĮ”. 

Šaulys negali šauti po teisėjo komandos “NUTRAUKTI UGNĮ” arba po savo paties 

pranešimo teisėjui apie savo baigtą šaudymą, 

Dalyviui baigus šaudyti, teisėjas į turnyro protokolą įrašo dalyvio rezultatą 

prie kurio pasirašo dalyvis. 

Dalyviui atiduodamas taikinys su suskaičiuotu rezultatu. 

 

Dalyvis gali registruotis ir dalyvauti turnyre daugiau nei vieną kartą. Tokiu 

atveju registruojamas tik geriausias dalyvio pasiektas rezultatas. 

3 geriausi rezultatai skelbiami www.oksalis.lt 

 

21eur dalyvio registracijos mokestis  mokamas vietoje prieš (kiekvieną) 

dalyvavimą. 

 

Turnyre gali dalyvauti dalyviai galintys naudotis šaunamuoju ginklu pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. 

 

REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS: 

Maksimali surinktų taškų suma yra 21.  

Laimi dalyvis surinkęs daugiausia taškų. Jeigu dviejų ar kelių dalyvių 

surinktų taškų skaičius vienodas, laimi dalyvis surinkęs didžiausią taškų 

skaičių per trumpesnį laiką. 

 

APDOVANOJIMAI IR PRIZAI: 

I vieta  – “Blackjack” diplomas  ir 300eur vertės OKSALIS dovanų čekis. 

 

Specialus prizas nugalėtojui: originalūs futbolo klubo „Žalgiris“ žaidėjo Nr.21 

Vytauto Lukšos marškinėliai su jo parašu! 

 

II vieta – “Blackjack” diplomas  ir 2 valandų OKSALIS šaudyklos čekis. 

 

III vieta – “Blackjack” diplomas  ir 1 valandos OKSALIS šaudyklos čekis. 
 

100 DIENŲ ŠAUDYMO TURNYRO “BLACKJACK” NUGALĖTOJAS IR PRIZININKAI 

BUS APDOVANOTI 2016 08 02d. 


