
 
 
 

ATVIROS ŠAUDYMO VARŽYBOS 
 

“OKSALIO TAURĖ 2016” 
 

UAB “Oksalis” kviečia dalyvauti individualiose šaudymo varžybose “Oksalio Taurė 2016”, 

kurios įvyks 2016 m. rugpjūčio 13 d. šeštadienį Oksalio šaudymo centre, Jurbarke, Giedrių km.   

Varžybos vyks lygiavamzdžiais šautuvais. 

 

Varžybose išskiriamos trys rungtys: A, B ir C.  

 

Varžybų startinis mokestis:  

Už dalyvavimą A rungtyje – startinis mokestis 25 EUR 

Už dalyvavimą B rungtyje – startinis mokestis 15 EUR 

Už dalyvavimą C rungtyje – startinis mokestis 15 EUR 

 

Dalyviai gali dalyvauti keliose ar visose rungtyse. 

 

Visi dalyviai bus vaišinami pietumis bei giros ar alaus bokalu. 
 

Dalyviai registruojami iš anksto, t.y. iki rugpjūčio 12 dienos. Registruojantis varžybų dieną – 

startinis mokestis dvigubinamas. 
Registruotis prašome elektroniniu pastu saudykla@oksalis.lt nurodant vardą, pavardę, leidimo 

ginklui numerį, datą ir rungtis, kuriose pageidaujate šaudyti. Startinį mokestį prašome pervesti į 

UAB „Oksalis“ sąskaitą SEB Vilniaus banke LT317044060001260152, banko kodas 70440, 

mokėjimo paskirtyje nurodant “Startinis mokestis”. 

 

Varžybų dalyvių atvykimas ir registracija – 900 – 930 

val. 

Varžybų atidarymas – 945 val. 

Varžybų pradžia  –    1000 val 

   

VARŽYBŲ EIGA: 
Šaudymo tvarka: 

 

1. Šauliai šaudo pagal burtų keliu paskirstytus numerius, kurie yra ištraukiami vieną dieną 

prieš varžybas ir paskelbiami www.oksalis.lt  

2. Varžybų pradžioje yra pakabinamas starto protokolas, kuriuo šauliai turi vadovautis visų 

varžybų metu. 

 

Rungtys: 

A rungtis 

 

Dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu šaudo keturiose aikštelėse po 25 taikinius. 

Dvi aikštelės yra Compak sporting ir dvi American Trench.  Šios rungties šaudymą reglamentuoja 

FITASC nustatytos medžioklinio šaudymo taisyklės. Lėkštučių skrydžius specialiai šioms 

varžyboms nustatys „Stendinio šaudymo centras“. 
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B rungtis 

1. Dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu šaudo vienoje skrendančių taikinių 

aikštelėje: 

a. 15 trijų skirtingų skrydžių taikinius „antys“; 

b. 5 „bėgančio zuikio“ taikinius. 

2. Dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu 35 m atstumu šaudo: 

a.  Taikinį Nr.4.  

b.  Taikinį „siurprizas“. 

Šaunamas neribotas šūvių skaičius į abu taikinius, kaskart šautuvą užtaisant 1 šoviniu. Taikinyje 

Nr. 4 skaičiuojasi taškai, pataikymas į „siurprizą“ vertinamas 15 taškų. Viso laikas rungčiai – 30 

sekundžių. 

3. Dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu šauna bėgančio šerno rungtį. Šernas 

35 m atstumu bėga 5 kartus, 3 kartus į vieną ir 2 kartus į kitą pusę. Į kurią pusę turi pradėti 

bėgti – pasirenka šaulys. Šaunama kulka. Šūvių skaičius – 5.  

C rungtis 

1. Dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu be atramos, 50 m atstumu šauna 4 

sukabintas Standart tipo lėkšteles – šūvių skaičius neribotas. Nušovus visas lėkšteles 

šaunami 5 šūviai į taikinį Nr.4. Visai rungčiai skiriamas laikas – 5 minutės. Taikinio taškai 

užskaitomi tik tada, jei numušamos visos lėkštelės.  

2. Dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu Compak sporting aikštelėje šauna 25 

„bėgančio zuikio“ taikinius.  

 

Taškų skaičiavimas: 

1. Skaičiuojamos numuštos lėkštelės, taikinių taškai, „bėgantis zuikis“ – 1 taškas, taikinys 

„siurprizas“ – 15 taškų. 

 

Nugalėtojų išaiškinimas: 

1. Rungties nugalėtoju tampa šaulys, surinkęs daugiausiai taškų toje rungtyje. 

 

Dalyviai diskvalifikuojami jeigu: 

 

1. Nesilaiko saugumo reikalavimų. 

2. Yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų. 

3. Trukdo varžybų eigai. 

 

Saugumo reikalavimai: 

 

1. Šaudymo aikštelėje gali būti tik šauliai ir teisėjai. 

2. Šautuvai į šaudymo aikštelę atnešami ir išnešami neužtaisyti ir tik dėkluose.  

3. Šautuvai šaudymo aikštelėje nukreipti tik į taikinį arba taikinio kryptimi aukštyn ir žemyn. 

4. Užtaisytų šautuvų vamzdžiai nukreipti tik į taikinį! 

5. Dalyviai šaudymo metu privalo dėvėti akių ir ausų apsaugas.  

6. Dalyvaudamas varžybose šaulys yra pilnai atsakingas už savo elgesį su ginklu bei prisiima 

pilną atsakomybę už savo elgesį nelaimingo atsitikimo metu.   

 

 

 



Nugalėtojų apdovanojimai 

 

Rungtis apdovanojama jei joje užsiregistravo bent 10 dalyvių. 

 

A, B, C rungčių nugalėtojai apdovanojami taurėmis. 

 

1-oji vieta A, B, C rungtyse apdovanojama 150 EUR vertės čekiais. 

2-oji vieta A, B, C  rungtyse apdovanojama 100 EUR vertės čekiais 

3-oji vieta A, B, C rungtyse apdovanojama 50 EUR vertės čekiais 

 

1,2,3 vietų nugalėtojai taip pat bus apdovanojami laimėjimą liudijančiais medaliais bei 

diplomais. 

 

Naujoko prizas 

Geriausią rezultatą kiekvienoje rungtyje surinkę (-s) ir šiais metais pirmą kartą varžybose „Oksalio 

taurė“ dalyvaujantis (-ys) šaulys (-iai) bus apdovanotas (-i) specialiais prizais – žurnalo 

“Medžioklė” metinėmis prenumeratomis. 

 

 

Varžybose galite naudoti norimų firmų ar pačių pasigamintus šaudmenis. Už laimėtame čekyje 

nurodytą sumą galėsite įsigyti prekių visose UAB “OKSALIS” parduotuvėse: 

 

UAB “Oksalis”, Kalvarijų  g. 21, Vilnius; 

UAB “Oksalis”, Savanorių pr. 60, Kaunas; 

UAB „Oksalis“, Taikos. pr.141, PC BIG2, Klaipeda 

UAB “Oksalis”,  Klaipėdos g. 143a, Babilonas, Panevėžys; 

UAB „Oksalis“, Pramonės g. 6, PC Bruklinas, Šiauliai 

UAB “Oksalis”, Palankės g. 1, Plungė; 

UAB “Oksalis”, Vasario 16-osios g. 108, Jurbarkas;  

UAB „Oksalis“, Taikos g. 20, Pasvalys; 

UAB „Oksalis“, Laisvės g. 19, Rokiškis. 

UAB „Oksalis“, Medžiotojų g. 18, Joniškis 

UAB „Oksalis“, Naftininkų g. 5, Mažeikiai 

UAB „Oksalis“, Gedimino g. 23, Tauragė 

 

Varžybų metu visiems šaudyklos teritorijoje esantiems žmonėms griežtai draudžiama 

kurti laužus, kepti šašlykus bei vartoti alkoholinius gėrimus. 

 

Pagarbiai,  

UAB “Oksalis” direktorius                        

Gytis Misiukevičius 

 

P.S. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti varžybų taisykles. 


