
Tvirtinu:                                                                    Tvirtinu: 
LSD „Žalgiris“ viceprezidentas                             UAB „ Oksalis “  Jurbarko skyriaus 
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Petras Valutis 

INDIVIDUALIOS ŠAUDYMO VARŽYBOS 
LYGIAVAMZDŽIU ŠAUTUVU 

AUKSINIS RUDUO*2016  
„ŽALGIRIO“ TAUREI  LAIMĖTI 

 

LSD „ŽALGIRIS“ Jurbarko rajono taryba ir UAB „OKSALIS“ Jurbarko skyrius kviečia dalyvauti 

individualiose šaudymo varžybose  „Auksinis ruduo *2016”, kurios įvyks 2016 10 01 d.  

UAB „Oksalis“ šaudymo centre, Jurbarko raj., Giedrių km.  

 

Dalyviai registruojami iš anksto t.y. iki rugsėjo 25 d. Dalyvio mokestis sumokamas varžybų dieną 

Dalyvio mokestis 30,00 e registruojantis varžybų dieną 50.00 eurų 

Registruotis prašome elektroniniu paštu jurbarkas@oksalis.lt nurodant vardą, pavardę, leidimo 

ginklui numerį .  

Varžybas organizuoja ir vykdo Jurbarko sporto draugija  „Žalgiris“  ir UAB „ Oksalis “ Jurbarko 

skyrius. Varžybų vyr. teisėjas P.Valutis, vyr. sekretorius J. Vilimas. 

Treniruotės:  2016 09 30. Pradžia 15.00 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Registracija 2016 10 01 nuo 8,30 iki 9,30val.  

Varžybų atidarymas: 9.45 val.    

Varžybų pradžia:       10.00 val. 

Pietūs                           12,30-13,30 val. 

Šaudymo tvarka: 

 

1. Šauliai šaudo pagal burtų keliu paskirstytas grupes ir numerius, kurie yra ištraukiami vieną 

dieną prieš varžybas.  

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

varžybų metu. 

3. Dalyviai šaudo savais šoviniais (bus galima įsigyti varžybų vietoje). 

 

Programa-rungtys: 

 

A grupė (Lėkštelės): 

- Varžybos šioje rungtyje vyksta pagal F.I.T.A.S.C. taisykles. 

- Dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu šaudo  į  skraidančius taikinius 1,2,3 

ir 4-oje aikštelėse po 25 taikinius. Dvi aikštelės yra  Compak sporting ir dvi American 

Trench) . Viena numušta lėkštutė 1 taškas. 

     Didžiausia taškų suma - 100 taškų.   

 
B grupė (Siurprizas): 

- Rungtyje galima šaudyti tik kulkomis. 

- Šaudymas pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu atliekami 5 šūviai į 5 „griūvančius“ 

taikinius 50 metrų atstumu. Nuverstas taikinys – 20 taškų.  

- Didžiausias surinktų taškų skaičius- 100 taškų. 

- Didžiausia taškų suma - 100 taškų. 
 

C grupė („Bėgantis šernas“): 

- Rungtyje galima šaudyti tik kulkomis. 
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- Dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu šauna į „bėgantį šerną“. 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. Šūvių skaičius – 5. Skaičiuojami taškai taikinyje dauginami iš 2. 

- Didžiausia taškų suma - 100 taškų. 
 

Nugalėtojų išaiškinimas: 

 

             1.Varžybose „Auksinis ruduo-2016“ absoliučiu nugalėtoju tampa šaulys surinkęs   

                 daugiausia taškų trikovėje 

 

Nugalėtojų apdovanojimai: 

                  Nugalėtojus ir prizininkus apdovanoja Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“: 

 

1-oji vieta (A, B, C/grupėse/,-taurė-medalis-diplomas    A-B-C (trikovė)   -taurė, medalis, diplomas   

2-oji vieta (A, B, C/grupėse/- medalis -diplomas            A-B-C (trikovė)  - taurė, medalis, diplomas   

3-oji vieta (A, B, C/grupėse/- medalis -diplomas            A-B-C (trikovė)  - taurė, medalis, diplomas   

 

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.   

Varžybų metu visiems šaudyklos teritorijoje esantiems žmonėms griežtai draudžiama 

kurti laužus, kepti šašlykus bei vartoti alkoholinius gėrimus. 

Šaudykloje veiks kavinė. Visi dalyviai bus vaišinami pietumis 

Dalyviams surinkus vienodai taškų nugalėtojas išaiškinamas persišaudant 

Rungtį parenka teisėjų kolegija. 

 

P.s.: Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų taisykles. 


