
ATVIROS ŠAUDYMO VARŽYBOS 
 

“AUKSINĖ LAPĖ 2017” 
 

ORGANIZATORIUS UAB „OKSALIS“ 

 
Š. m. balandžio 8 d. (šeštadienį) Gaižiūnų poligone, Rukloje, Jonavos rajone vyks 

individualios šaudymo varžybos “Auksinė lapė 2017”. Varžybose dalyvauti gali visi, 

turintys galiojančius leidimus laikyti (nešioti) graižtvinį šautuvą ar turintys šaudymo sporto 

organizacijos nario pažymėjimą. Varžybos vyks tik graižtviniais šautuvais. Visi dalyviai turi 

registruotis ir sumokėti startinį mokestį iš anksto iki š.m. balandžio 7 d. 

Starto mokestis: 

Medžioklinio šaudymo rungtis – 50 EUR 

Snaiperinio šaudymo rungtis – 50 EUR 

Abi rungtys – 80 EUR 

 

Dalyviai bus vaišinami pietumis. 

 

Varžybų dieną registracija nevyks. 

Registracija elektroniniu paštu saudykla@oksalis.lt. 
Užsiregistravusių šaulių sarašas bus skelbiamas internete www.oksalis.lt  

Startinį mokestį šauliai turi sumokėti pavedimu į UAB „Oksalis“ sąskaitą SEB 

Vilniaus banke LT317044060001260152, banko kodas 70440, mokėjimo paskirtyje nurodant 

“Startinis mokestis”. 

 

Varžybų pradžia - 900 val. 

Varžybų atidarymas - 1200 val 
Rungtys  

 

Medžioklinio šaudymo rungtis 

 

1 etapas. 

- 100 metrų atstumas. Taikinys „Akis“ (A2 formato lapo centre 2 cm dydžio raudonas 

taškas) – glaustumui. 10 šūvių. 

- Laikas skirtas rungčiai atlikti – 10 minučių. 

2 etapas. 

Du taikiniai išdėstomi 200 ir 300 m atstumu. 

- 200 metrų atstumas. Taikinys Nr. 4. 5 šūviai. 

- 300 metrų atstumas. Europinis taikinys „Lapė“. 5 šūviai. 

- Laikas skirtas abiems rungtim atlikti – 20 minučių. 

 

Snaiperinio šaudymo rungtis 

 

1 etapas.  
Du taikiniai išdėstomi 300 m ir 400 m atstumu.  

- 300 m atstumas. Taikinys „Akis“ (A2 formato lapo centre 2 cm dydžio raudonas 

taškas) – glaustumui. 10 šūvių. 

- 400 m atstumas. Taikinys Nr.4. 10 šūvių.  

Šaudymo eiliškumas nesvarbus. Bendras laikas skirtas abiems rungtims – 30 minučių. 

mailto:saudykla@oksalis.lt
http://www.oksalis.lt/
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2 etapas.  
Du taikiniai išdėstomi 500 m ir 600 m atstumu. 

- 500 m atstumas. Šaudoma į simetriškai išdėstytas 10 standartinio dydžio ir spalvos 

stendinio šaudymo lėkštučių. Šūvių skaičius neribojamas. 

- 600 m atstumas. Europinis taikinys „Lapė“. Šaunama 10 šūvių. 

Šaudymo eiliškumas nesvarbus. Bendras laikas skirtas abiems rungtims – 30 minučių. 

 

Dalyvavimo rungtyse reglamentas: 

 

1. Medžioklinio šaudymo rungtyje galima dalyvauti su ginklais, kurių optinio taikiklio 

didinimas yra mažesnis arba lygus x24, o šautuvo svoris su visais priedais neviršija 

5,5 kg. 

2. Kilus įtarimui ginklai bet kuriuo varžybų metu teisėjų gali būti patikrinti arba 

pasverti. Paaiškejus neatitikimams, dalyvis diskvalifikuojamas. 

3. Snaiperinio šaudymo rungtyje ginklai nereglamentuojami. 

4. Abiejose rungtyse šaudoma gulimoje pozicijoje, galimos naudoti visų tipų atramos. 

 

Šaudymo tvarka ir bendros taisyklės: 

 

1. Šaudoma pagal numerius, ištrauktus burtų keliu vieną dieną prieš varžybas. Kiekvieno 

dalyvio starto laikas bus paskelbtas www.oksalis.lt penktadienį, balandžio 8 dieną. 

2. Rekomenduojama į šaudyklą atvykti bent 30 minučių prieš starto laiką, registracijai bei 

šaudymo pasiruošimui. 

3. Jei šaulys jam skirtu laiku nepasirodo šaudymo linijoje – ta rungtis vertinama kaip 

neatlikta. Kitame etape dalyvauti galima. 

4. Šauliai ugnies linijoje turi būti pasiruošę šūviui ir pradėti šaudyti iškart po teisėjo 

komandos „Ugnis“. 

5. Šaudymo metu užstrigus ar sugedus ginklui, šaulys turi likti šaudymo vietoje, ginklą 

laikydamas nukreiptą į ugnies liniją, jo neatidarinėti ar kitaip bandyti vietoje pašalinti 

gedimą. 

6. Du šauliai gali dalintis tuo pačiu ginklu. Apie šaudymą vienu ginklu privaloma 

informuoti registruojantis, nurodant abiejų šaulių, besidalinančiu tuo pačiu ginklu, 

vardus ir pavardes.  

7. Kiekvienas šaulys ant nugaros turi turėti matomą numerį. Numerių neturintys šauliai yra 

diskvalifikuojami. 

8. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami 

9. Visi šaunamieji ginklai, net neužtaisyti turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, nešiojami 

dėkluose. Kai šaulys nesinaudoja ginklu, jis turi būti dėkle ar panašioje saugioje vietoje. Kitų 

šaulių ginklai negali būti liečiami be savininko leidimo. Bet koks šaulio bandymas naudoti 

užtaisytą ginklą prieš komandą „ugnis“ ir po komandos „nutraukti šaudymą“ baigiasi šaulio 

pašalinimu iš varžybų. Jei šaudymas dėl kokių nors priežasčių būtų sustabdytas, ginklas 

iškart turi būti atidaromas ir neužtaisomas pakartotinai be teisėjo leidimo. Šauliai šaudymo 

vietoje privalo dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugas. Šaudymas ne į taikinius yra 

draudžiamas. Šauliai varžybų metu negali šaudyti į kitų šaulių bei gyvus taikinius. Už viršytą 

šūvių limitą – diskvalifikacija iš varžybų. 

10. Ugnies linijoje, šaulio vietoje, šaudymo metu gali būti tik šaulys ir jo asistentas, t.y. 

maksimum 2 žmonės. 

11. Sumokėję startinį mokestį ir dalyvaudami varžybose šauliai deklaruoja, kad yra  

http://www.oksalis.lt/
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susipažinę su saugaus elgesio su ginklu taisyklėmis ir prisiima pilną atsakomybę už 

savo veiksmus nelaimingo atsitikimo atveju. 

 

 

Taškų skaičiavimas: 

 

Medžioklinio šaudymo rungtis: 

- 100 m. Rezultatai skaičiuojami tarp toliausiai pataikytų  

taškų išorinių kraštų. Laimi tas, kurio šūviai glausčiausi. Glausčiausiai sušaudęs dalyvis 

gauna 1 tašką, plačiau sušaudęs – 2 taškus ir t.t. 

- 200 m ir 300 m. Skaičiuojami šūviai sumuojant taškus. Už  

geriausią rezultatą šaulys gauna 1 tašką, už mažesnį – 2 taškus ir t.t. 

 Snaiperinio šaudymo rungtis: 

- 300 m atstumas. Rezultatai skaičiuojami tarp toliausiai pataikytų  

taškų išorinių kraštų. Laimi tas, kurio šūviai glausčiausi. Glausčiausiai sušaudęs dalyvis 

gauna 1 tašką, plačiau sušaudęs – 2 taškus ir t.t. 

- 400 m atstumas. Skaičiuojami šūviai sumuojant taškus. Už  

geriausią rezultatą šaulys gauna 1 tašką, už mažesnį – 2 taškus ir t.t. 

- 500 m atstumas. Fiksuojamas numuštų lėkštučių skaičius. Numušę visas  

lėkštutes dalyviai gauna 1 tašką, 9 lėkštutes – 2 taškus ir t.t. 

- 600 m atstumas. Skaičiuojami šūviai sumuojant taškus. Už geriausią  

rezultatą šaulys gauna 1 tašką, už mažesnį – 2 taškus ir t.t. 

 

Nugalėtojais tampa šauliai surinkę mažiausiai taškų rungtyje. 

 

Teisėjavimas 

 

Teisėjai pasižada: 

- Laikytis varžybų nuostatų ir stebėti, kad visi kiti jų laikytųsi. 

- Sprendimus priimti sąžiningai ir nešališkai. 

- Nesivadovauti jokiais rasiniais, amžiaus bei lyties faktoriais. 

- Būti šalia šaudymo zonos, kad galėtų objektyviai vertinti varžybų eigą. 

- Savo sprendimus skelbti garsiai ir aiškiai, kad visi šauliai girdėtų. 

- Atidžiai išklausyti šaulių nusiskundimų bei prieštaravimų. 

- Visada su savimi turėti varžybų nuostatus. 

 

Šaudymo rezultatai paskelbiami teisėjų, šalia esant šauliams. 

Tiesėjai stebi ar laikomasi taisyklių, kontroliuoja, kad žiūrovai netrukdytų šauliams. 

Teisėjai yra atsakingi už taikinių patikrinimą prieš šaudant, ar taikiniai atitinka reikalavimus. 

Teisėjai atsakingi už komandų „ugnis“, „nutraukti ugnį“, „išimti šovinius“ paskelbimą, kad 

šaudymas vyktų sklandžiai. Teisėjai taip pat turi žiūrėti, kad ginklai būtų laikomi bei 

nešiojami tinkamai, be pavojaus aplinkiniams. 

 

Rezultatai bei protestai  

Galutinį sprendimą dėl šaudymo rezultatų priima vyriausiasis teisėjas. Kiti varžybų dalyviai, 

norėdami pakomentuoti esamą situaciją, pakelia ranką ir išreiškia vyriausiam teisėjui savo 

nuomonę. Atsižvelgęs į ją, vyriausiasis teisėjas priima galutinį sprendimą.  

Iškart po šaudymo teisėjas nukabina taikinį ir atneša iki šaulių. Šaulys ir teisėjas apžiūri 

taikinius, suskaičiuoja rezultatą ir teisėjas garsiai paskelbia jį visiems likusiems šauliams. Jei 

šaulys, kurio taikinys yra vertinamas, neprieštarauja rezultatui, jis yra fiksuojamas protokole 
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ir šaulys patvirtina tai parašu. Po šios procedūros jokie protestai dėl neteisingų 

rezultatų nepriimami. 

Jei šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu, jis iškart turi pakelti ranką ir sakyti „Protestuoju“. 

Ginčams spręsti bus sudaryta žiuri komisija. Teisėjas, pasitaręs su kolegomis, paskelbia savo 

naują sprendimą. Jei šaulys nesutinka su pakartotiniu teisėjo sprendimu, jis gali skųsti 

sprendimą žiuri komisijai. Skundas turi būti išdėstytas raštiškai, taip pat apmokamas 100 Lt 

mokesčiu, kuris bus grąžintas šauliui jei protestas patenkinamas. Patenkinus protestą žiuri 

komisija liepia teisėjui atidžiau vertinti rezultatus, gali bendru nutarimu pakeisti teisėją nauju 

ir iš naujo vertina šaulį dėl kurio rezultatų kilo protestas.  

 

Bausmės 

Visi šauliai, dalyvaujantys varžybose turi susipažinti su šiais nuostatais ir įsipareigoja jų 

laikytis. Jie sutinka priimti sankcijas bei bausmes, jei nesilaikys šių nuostatų. 

Bet koks šaulio elgesys, arbitro įvertintas kaip pavojingas, gali baigtis šaulio pašalinimu iš 

varžybų be atskiro įspėjimo. 

Jei teisėjas mato, kad šaulys specialiai atidėlioja šūvį ar kaip kitaip nesportiškai elgiasi, gali jį 

diskvalifikuoti. 

 

Kita 

 

Turėti savus užkandžius ir gaiviuosius gėrimus. 

Varžybų metu visiems poligono teritorijoje esantiems žmonėms griežtai draudžiama 

kurti laužus, kepti šašlykus bei naudoti alkoholinius gėrimus. 
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Medžioklinio šaudymo rungties nugalėtojas apdovanojamas 

„Auksinės lapės“ taure 

 

 

Snaiperinio šaudymo rungties nugalėtojas apdovanojamas  

„Auksinės lapės“ statulėle. 

 

 

Medžioklinio ir snaiperinio šaudymo rungčių nugalėtojai 

apdovanojami: 

1 vieta – medalis ir atminimo diplomas 

2 vieta – medalis ir atminimo diplomas 

3 vieta – medalis ir atminimo diplomas 
 

Specialūs apdovanojimai: 
Dalyvis Medžioklinio šaudymo rungtyje 300 m atstumu surinkęs geriausią 

visų 5 šūvių glaustumą – laimi 100 EUR vertės Oksalio dovanų čekį. 

 

Dalyvis Snaiperinio šaudymo rungtyje 600 m atstumu surinkęs geriausią 

visų 10 šūvių glaustumą – laimi 100 EUR vertės Oksalio dovanų čekį. 

 
 

Pagarbiai,  

UAB “Oksalis” direktorius                                                                            G.Misiukevičius 

          

 

Tel.: 8-687 17125. 

P.S. Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų vietą ir taisykles. 

 

 


