
ATVIROS ŠAUDYMO VARŽYBOS 
 

„NORMA CUP 2017“ 
 

ORGANIZATORIUS UAB „OKSALIS“ 
 

 Š. m. gegužės 13 d. (šeštadienį) UAB „OKSALIS“ šaudymo centre, Giedrių 
km., Jurbarko rajone, vyks komandinės ir individualios šaudymo varžybos „Norma 
Cup 2017“. Varžybose „Norma Cup 2017“ dalyvauti gali visi, turintys galiojančius 
leidimus laikyti (nešioti) graižtvinį šautuvą ar turintys šaudymo sporto organizacijos 
nario pažymėjimą ar norintys dalyvauti varžybose nuomotais ginklais* ir sumokėję 
starto mokestį. Varžybos vyks graižtviniais šautuvais. Komandos ir individualūs 
dalyviai privalo užsiregistruoti iš anksto, t.y. iki š. m. gegužės 12 dienos ir sumokėti 
startinį mokestį. 

 
 Starto mokestis: 
 A lygis – 50 EUR, B lygis – 30 EUR. 
  
 Ginklo nuoma – 20 EUR. 
 
 Visi dalyviai bus vaišinami pietumis bei giros ar alaus bokalu. 
 
 Registruotis elektroniniu paštu saudykla@oksalis.lt 
 
 Startinį mokestį komandos ir individualūs šauliai gali sumokėti bet kurioje 
UAB „Oksalis“ parduotuvėje arba pervesti į UAB „Oksalis“ sąskaitą SEB Vilniaus 
banke LT317044060001260152, banko kodas 70440, mokėjimo paskirtyje nurodant 
„Startinis mokestis“. 

 
Varžybų dalyvių atvykimas ir registracija: 800 – 830 val. 

Varžybų atidarymas: 845 val. 
Varžybų pradžia: 900 val. 

 
Varžybų partneris 

 
Varžybų rėmėjai 

 
 

 

  
 
 

 
 
 

* Pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą, juridinis asmuo jam priklausančius B, C 
kategorijų ginklus, jų šaudmenis turi teisę šaudymo varžybų, pratybų, mokymų metu, prižiūrimas trenerio ar kito 
atsakingo už saugų šaudymą asmens, laikinai perleisti naudotis fiziniams asmenims. 
 



 
Komandos ir individualūs šauliai 

 
1. ,,Normos taurei‘‘ laimėti – minimum 4 šauliai; Komandinėse varžybose 
įskaitomi 3 geriausi rezultatai. 

2. Dalyviai skirstomi į A ir B lygius pagal meistriškumą. A lygiui priklauso 
nuostatų pabaigoje patvirtintame A lygio sąraše esantys dalyviai, taip pat 
užsienio piliečiai ir visi kiti norintys. B lygiui priklauso visi likę šauliai. 
 

Ginklų nuoma 
 
Norintys dalyvauti varžybose nuomotais ginklais, turi iki š. m. gegužės 10 d. 
parduotuvėse Oksalis užsiregistruoti varžyboms, užsisakyti graižtvinį šautuvą, 
susimokėti starto mokestį, ginklo nuomos mokestį bei apmokėti norimą skaičių 
šovinių (minimalus šovinių skaičius – 20 vnt.). Ginklas bei šoviniai bus atvežti UAB 
Oksalis darbuotojų į varžybų vietą. Dalyvių, šaudančių nuomotais ginklais skaičius 
ribotas. 
 
• Sauer	  90,	  .300	  WinMag	  su	  Zeiss	  Diavari	  3-‐12x56	  	  
• Sauer	  202	  Forest,	  .308	  Win	  su	  Swarovski	  Z6i	  2,5-‐15x56	  	  
• Steyr	  Mannlicher	  Classic,	  .308	  Win	  su	  Kahles	  CBX	  3-‐12x56	  	  
• Steyr	  Mannlicher	  SM	  12,	  6,5x55	  su	  Swarovski	  Z6i	  II	  2,5-‐15x56	  	  
• Sauer	  202	  Wolverine,	  .223	  Rem	  su	  Kahles	  CX	  3-‐12x56	  su	  Multizero	  	  
• Haenel	  Jaeger	  10	  SYN,	  .30-‐06	  su	  Kahles	  CBX	  3-‐12x56	  
 
 
Rungtys 
 
1 rungtis: 
 
Dalyviai pagal starto protokolą graižtviniu šautuvu be atramos, 50 metrų atstumu 
šauna į 10 sukabintų lėkštelių. Šūvių skaičius neribojamas, laikas – 5 minutės. 1 
numušta lėkštelė – 10 taškų. A lygio šauliams lėkštelės – mini tipo, B lygio šauliams 
– standart tipo.  
Maksimalus taškų skaičius – 100. 
 
2 rungtis: 
 
Dalyviai pagal starto protokolą graižtviniu šautuvu šauna į DJV tipo taikinius, 100 
metrų atstumu: 
A lygio šauliams taikiniai: „šernas“ šaunamas be atramos, taikinys „stirna“ su atrama 
į medį, taikinys „gemzė“ su atrama į lazdelę, taikinys „lapė“ – gulint be atramos. 5 
šūviai per 5 minutes kiekvienam taikiniui.  
B lygio šauliams taikiniai: balionėliai su atrama į medį. Šūvių skaičius neribojamas, 
laikas – 5 minutės. 1 balionas – 20 taškų.  
Maksimalus taškų skaičius – 200. 
 
 
3 rungtis: 
 



Dalyviai pagal starto protokolą graižtviniu šautuvu be atramos, 50 metrų atstumu 
šauna 5 šūvius į taikinį „bėgantis šernas“.  
Maksimalus taškų skaičius – 50. 
 
 
4 rungtis: 
 
Dalyviai pagal starto protokolą graižtviniu šautuvu be atramos, 50 metrų atstumu 
šauna 5 lėkšteles + DJV tipo taikinį „šernas“. Šūvių skaičius į lėkšteles neribotas, į 
taikinį „šernas“ – 5 šūviai. Laikas – 5 minutės. Nenušovus lėkštelių, taškai taikinyje 
„šernas“ neskaičiuojami. A lygio šauliams lėkštelės – mini tipo, B lygio šauliams – 
standart tipo.  
Maksimalus taškų skaičius – 50. 
 
 
 
Šaudymo tvarka ir bendros taisyklės 
 
1. Dalyviai šaudo pagal burtų keliu ištrauktus numerius. 
2. Šaudymo vietoje turi būti tinkami pylimai, lazdos ir kita papildoma įranga. 
3. Šaudymo vietos ir taikiniai yra sunumeruoti arba gali būti balsu paskelbti teisėjų. 
4. Atlikęs visą šaudymą, šaulys privalo likti šaudymo vietoje, kol kiti šauliai baigs 
savo šaudymus. 
5. Pilnai dengtos kulkos yra draudžiamos. 
6. 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. 
7. Ginklas laikomas netinkamu šaudyti jei: 

-‐ šaudant nebūtų užtikrintas visiškas saugumas; 
-‐ ginklas neuždega kapsulės; 
-‐ tuščias šovinys neišstumiamas iš vamzdžio dėl mechaninių problemų 

(pusautomatyje). 
Minėtais paskutiniais dviem atvejais šaulys, be jokios baudos, gali šaudyti į taikinį du 
kartus, nepakeitęs šautuvo. Trečias ir sekantys kartai, kai ginklas neveikia, yra 
vertinami nuliu. 
8. Jei teisėjas nusprendžia, kad ginklas nebus greitai pataisytas, šaulys gali 
pasiskolinti ginklą su ta sąlyga, kad nuo sugedusio ginklo paskutinio naudojimo 
praeis ne daugiau nei 3 minutės. 
9. Šaulių drabužiai turi būti medžiokliniai, kokiais vilkima šalyje. Marškinėliai turi 
būti bent su trumpomis rankovėmis, gali būti su apykakle arba be jos, tačiau 
marškiniai arba bliuzonas turi būti su apykakle. Negalima vilktis švarko ant nuogos 
krūtinės. Saugumo sumetimais draudžiama vilkėti neprigludusius drabužius ir 
neužsegamą avalynę. Visi rūbų aksesuarai mažinantys atatranką yra draudžiami. 
10. Kiekvienas šaulys turi turėti matomą numerį. Numerių neturintys šauliai yra 
diskvalifikuojami. 
11. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami 
12. Ausų apsauga yra privaloma. 
13. Visi šaunamieji ginklai, net neužtaisyti, turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, 
nešiojami dėkluose. Kai šaulys nesinaudoja ginklu, jis turi būti padėtas 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 ugnį“ gali baigtis įspėjimu arba šaulio pašalinimu iš varžybų 



po pakartotinio nusižengimo. Jei šaudymas dėl kokių nors priežasčių būtų 
sustabdytas, ginklas iškart turi būti atidaromas ir neužtaisomas pakartotinai be teisėjo 
leidimo. Šauliai šaudymo vietoje turi dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugas. 
Šaudymas ne į taikinius yra draudžiamas. Šauliai varžybų metu negali šaudyti į kitų 
šaulių bei gyvus taikinius. Šauliai gali būti nubausti už bet kokį atsitiktinį šūvį. 
14. Dalyvaudamas varžybose šaulys yra pilnai atsakingas už savo elgesį su ginklu bei 
prisiima pilną atsakomybę už savo elgesį nelaimingo atsitikimo metu. 
15. Teisėjai vertina šaulių rezultatus nuo 10 iki 1 taško. 
 
 
Taškų skaičiavimas 
 
1. Skaičiuojami šūviai sumuojant taškus. Esant vienodam rezultatui laimi tas šaulys, 
kuri surenka daugiausiai 10, po to 9 ir t.t. taškų. 
2. Jei vienodi rezultatai bus absoliučios įskaitos pirmose trijose vietose, bus skelbiama 
persišaudymo rungtis, 100 m, lėkštutės, šaunama stovint be atramos, iki pirmo 
nepataikymo. 
3. Jeigu šaunama po laiko - minusuojami didžiausi taškai. 
4. Jei yra kliudyta linija skirianti taškus – užskaitomas didesnis rezultatas. 
5. Jei taikinyje yra daugiau nei tiek šūvių, kiek numatyta rungtyje – minusuojami 
didžiausi taškai. Jei šaulys pataiko į kaimyno taikinį, šauliui bus užskaitomas 
daugiausiai 4 šūvių rezultatas. Jei kaimyno taikinyje įmanoma atskirti svetimą šūvį – 
jis anuliuojamas, jei neįmanoma – penki geriausi rezultatai taikinyje vertinami, šeštas 
blogiausias nubraukiamas. 
 
 
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 skelbia 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, šaudymo vietoje. 
Tiesėjai, su žiuri priežiūra, stebi ar laikomasi taisyklių, kontroliuoja, kad žiūrovai 
netrukdytų šauliams. 
Teisėjai, su žiuri nariais, 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 teisėjai, 
norėdami pakomentuoti esamą situaciją, pakelia ranką ir išreiškia vyriausiam teisėjui 
savo nuomonę. Atsižvelgęs į ją, vyriausiasis teisėjas priima galutinį sprendimą. 



Komandos nariai neturi teisės komentuoti ar kitaip pakeisti teisėjo nuomonės. 
Iškart po šaudymo teisėjas nukabina taikinį ir atneša iki šaulių, kurie iki tol turi likti 
savo šaudymo vietoje. Šaulys, teisėjas bei žiuri narys apžiūri taikinius, suskaičiuoja 
rezultatą ir teisėjas garsiai paskelbia jį visiems likusiems šauliams. Jei šaulys, kurio 
taikinys yra vertinamas, neprieštarauja rezultatui, jis yra fiksuojamas protokole 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“. Teisėjas, pasitaręs su kolegomis, paskelbia savo naują sprendimą. 
Komandos draugai teisėjų pasitarimo metu neturi teisės reikšti savo nuomonės apie 
šaudymo rezultatus, taip pat komentuoti jų sprendimų. Jei šaulys nesutinka su 
pakartotiniu teisėjo sprendimu, jis gali skųsti sprendimą žiuri komisijai. Skundas turi 
būti išdėstytas raštiškai, taip pat apmokamas 30 EUR 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, dėl jo tolimesnio dalyvavimo varžybose sprendžia teisėjai. 
 
 
 
Varžybų metu visiems šaudyklos teritorijoje esantiems žmonėms griežtai 
draudžiama kurti laužus, kepti šašlykus bei naudoti alkoholinius gėrimus.  
 
 
 

Apdovanojimai 
 
 

Komandai nugalėtojai atiteks „Norma Cup 2017“ ir atminimo diplomas. 
 

Individualūs rungčių apdovanojimai: 
 

A lygis: 
I vieta – 500 EUR 
II vieta – 400 EUR 
III vieta – 300 EUR 

 
IV vieta – specialus Moller auto prizas 

– Volkswagen Amarok Jums visam 
savaitgaliui nemokamai! 

 

B lygis: 
I vieta – 300 EUR 
II vieta – 200 EUR 
III vieta – 100 EUR 

 
IV vieta – specialus Moller auto prizas 

– Volkswagen Tiguan Jums visam 
savaitgaliui nemokamai! 

 
 
 



Specialūs prizai: 
 

Absoliutus nugalėtojas – žiūronai Steiner Nighthunter 8x56 
 

Naujoko prizas – daugiausiai taškų visose rungtyse pirmą kartą Norma Cup 
varžybose dalyvaujančiam šauliui – batai Chiruca 

 
Ogmina prizas – specialus prizas, kurio laimėtojas bus nuspręstas varžybų metu. 

 
 
 
 

 
Nugalėtojai bus apdovanojami autoriniais medaliais bei dalyvavimą ir 
laimėjimus liudijančiais diplomais (I-III vietos). 
 
Visose rungtyse galite naudoti norimų firmų ar pačių pasigamintus šaudmenis. 
 
 
 
 
Pagarbiai, 
 
UAB „Oksalis“ direktorius  
Gytis Misiukevičius  
Tel.: 8-687 17125. 
 
 
 
 
P.S. Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų vietą ir taisykles. 
 



A lygiui priklausantys šauliai: 
 

- Modestas Mėlinauskas 
- Ramūnas Kvietkauskas 
- Viktoras Abaturovas 
- Sigitas Momeniškis 
- Remigijus Balašaitis 
- Arvydas Gražys 
- Gintaras Juknevičius 
- Jurij Kiriuščenko 
- Arūnas Pračkaila 
- Albinas Galubickas 
- Geraldas Abromavičius 
- Mantas Sesickas 
- Laimonas Noreika 
- Igoris Petrušin 
- Mindaugas Mitkus 
- Audrius Katliorius 
- Ramūnas Bendžius 
- Augtumas Adeikis 
- Dalius Pipiras 
- Algaudas Pečiulis 
- Bronius Galdikas 
- Vilius Raicevičius 
- Darius Andriūnas 
- Vaidas Bendžius 
- Matas Reneckis 

 

- Mindaugas Raudonis 
- Kęstutis Kvedaravičius 
- Egidijus Petroška 
- Alfonsas Labuckas 
- Artūras Vazbys 
- Stasys Jurkus 
- Alvydas Rušinskis 
- Petras Abukevičius 
- Romualdas Vaitkevičius 
- Edmundas Samulionis 
- Marius Vaitkevičius 
- Sigitas Daržinskas 
- Erikas Bolšakovas 
- Svajūnas Sungaila 
- Algirdas Strazdas 
- Antanas Katliorius 
- Mindaugas Tamošiūnas 
- Vladislavas Lemeševas 
- Algirdas Viršila 
- Sigitas Reinikis 
- Algirdas Venckus 
- Nerijus Vaitekūnas 
- Laurynas Mitkus 
- Ruslanas Murnikovas 
- Povilas Solominas 
- Ovidijus Kelpša 

 
 
 
 


