
ATVIROS ŠAUDYMO VARŽYBOS 
 

„NORMA CUP 2018“ 
 

ORGANIZATORIUS UAB „OKSALIS“ 

 

 Š. m. gegužės 12 d. (šeštadienį) šaudymo centre Ukmergės raj., Pivonijos sen., 

Raguvos km., vyks komandinės ir individualios šaudymo varžybos „Norma Cup 

2018“. Šaudyklą rasite čia. Varžybose dalyvauti gali visi, turintys galiojančius 

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

nario pažymėjimą. Jei asmuo galiojančio leidimo laikyti (nešioti) ginklą neturi, jis gali 

dalyvauti varžybose tik šaudymo instruktoriaus priežiūra. Varžybos vyks graižtviniais 

šautuvais. Komandos ir individualūs dalyviai privalo užsiregistruoti iš anksto, t.y. iki 

š.m. gegužės 10 dienos ir sumokėti startinį mokestį. 

 

 Starto mokestis: 

 A lygis – 30 EUR, B lygis – 30 EUR, C lygis – 30 EUR 

 Senjorams (asmenims nuo 60 m. amžiaus) startinis mokestis – 10 EUR 

 Varžybų dieną starto mokestis visų lygių šauliams – 50 EUR 

  

 

 Registracija vyksta elektroniniu paštu saudykla@oksalis.lt 

Užsiregistravusių šaulių sarašas bus skelbiamas internete www.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 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.lt/maps/place/55%C2%B006'57.3%22N+24%C2%B047'16.1%22E/@55.113048,24.7664946,13z/data=!4m6!3m5!1s0x46e79da1f3b345ad:0x6fabd39a913b85d1!7e2!8m2!3d55.1159127!4d24.7878063
mailto:saudykla@oksalis.lt
http://www.oksalis.lt/


 

 

Komandos ir individualūs šauliai 

 

1. ,,Normos taurei‘‘ laimėti – 3 šauliai. Komandinėse varžybose įskaitomi visi 3 

rezultatai. 

2. Dalyviai skirstomi į A, B ir C 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 pažengę, varžybose 

dalyvavę šauliai. C lygiui priklauso senjorai ir visi likę šauliai. 

 

Rungtys 

 

1 rungtis: 

 

Dalyviai pagal starto protokolą graižtviniu šautuvu šauna į DJV tipo taikinius, 100 

metrų atstumu: 

A lygio šaulių taikiniai: „Šernas“ šaunamas be atramos. 10 šūvių per 10 minučių. 

B, C lygio šaulių taikiniai: „Šernas“ šaunamas be atramos. 5 šūviai per 5 minutes. 

 

2 rungtis: 

 

Dalyviai pagal starto protokolą graižtviniu šautuvu be atramos, 35 metrų atstumu 

šauna 5 šūvius į taikinį „bėgantis šernas“.  

 

 

3 rungtis: 

 

Dalyviai pagal starto protokolą graižtviniu šautuvu be atramos, 35 metrų atstumu 

šauna į sukabintas lėkšteles. Šūvių skaičius neribojamas, laikas – 5 minutės. 1 

numušta lėkštelė – 10 taškų.  

A lygio šauliams lėkštelės – ,,Mini“ tipo (Ø 5 cm), 10 vienetų. 

B, C lygio šauliams lėkštelės – ,,Standart“ tipo (Ø 10 cm), 5 vienetai. 

 

4 rungtis: 

 

Dalyviai pagal starto protokolą graižtviniu šautuvu, 100 metrų atstumu šauna į F-

Class 100 taikinį. Laikas pasiruošimui šaudyti – 1 minutė. Dalyvis šauna 10 šūvių per 

100 sekundžių. Ginklai, šaudymo pozicija, naudojami priedai – nereglamentuojami. 

Skaičiuojami pataikyti taškai, už pataikymą į centrinį kryželį skiriama 5,9 taško.  

Nugalėtoju tampa daugiausiai taškų surinkęs dalyvis.  

 

 

Šaudymo tvarka ir bendros taisyklės 

 

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

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

neatlikta. Kitame etape šaulys dalyvauti gali. 

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

komandos „Ugnis“. 



4. Šaudymo metu užstrigus ar sugedus ginklui, šaulys privalo likti šaudymo vietoje, 

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

pašalinti gedimą. 

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

informuoti registruojantis, nurodant abiejų šaulių, besidalinančių tuo pačiu 

ginklu, vardus ir pavardes.  
6. Pilnai dengtos kulkos yra draudžiamos. 

7. Varžybų metu privaloma klausos apsauga. 

8. Kiekvienas šaulys matomoje vietoje privalo turėti dalyvio numerį. 

9. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami 

10. 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 diskvalifikacija. Jei šaudymas dėl kokių nors 

priežasčių yra sustabdomas, ginklas iškart turi būti atidaromas ir neužtaisomas 

pakartotinai be teisėjo leidimo. Šauliai šaudymo vietoje privalo dėvėti ausines arba 

kitas ausų apsaugas. Šaudymas ne į šauliui priskirtus taikinius yra griežtai 

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

viršytą šūvių limitą šaulys yra diskvalifikuojamas. 

11. Ugnies linijoje, šaulio vietoje, šaudymo metu gali būti tik šaulys. 

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

susipažinę su saugaus elgesio su ginklu taisyklėmis ir prisiima pilną atsakomybę už 

savo veiksmus. 

 

Taškų skaičiavimas 

 

1. Skaičiuojami šūviai sumuojant taškus. Esant vienodam rezultatui, laimi tas šaulys, 

kuris surenka daugiausiai taškų: 10, 9 ir t.t.  

2. Jei keli šauliai surenka tą patį skaičių taškų, skelbiama 100 m. persišaudymo 

rungtis: ,,Standart” tipo (Ø 10 cm) lėkštutės, šaunama stovint be atramos, iki pirmo 

nepataikymo. 

3. Jeigu šaunama po laiko - minusuojami didžiausi taškai. 

4. Jei yra kliudyta linija skirianti taškus – užskaitomas didesnysis rezultatas. 

5. Jei taikinyje yra daugiau šūvių nei numatyta rungtyje – minusuojami didžiausi 

taškai.  

6. Jei šaulys pataiko į kaimyno taikinį, šauliui bus užskaitomas didžiausias 4 šūvių 

rezultatas. Jei kaimyno taikinyje įmanoma atskirti svetimą šūvį – jis anuliuojamas, jei 

neįmanoma – taikinyje vertinami penki geriausi rezultatai, šeštasis anuliuojamas. 

 

 

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; 

- Atidžiai išklausyti šaulių nusiskundimų bei prieštaravimų; 

- Visada su savimi turėti varžybų nuostatus. 

 



Šaudymo rezultatai skelbiami teisėjų, šalia esant šauliams. 

Teisėjai stebi ar yra laikomasi taisyklių, kontroliuoja, kad žiūrovai netrukdytų 

šauliams. 

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

sklandžiai varžybų eigai. Teisėjai taip pat stebi, kad ginklai būtų laikomi bei 

nešiojami tinkamai, nesukeliant pavojaus aplinkiniams. 

 

 

Rezultatai bei protestai 

 

Galutinį sprendimą dėl šaudymo rezultatų priima Vyriausiasis teisėjas. Kiti varžybų 

dalyviai, norėdami pakomentuoti esamą situaciją, pakelia ranką ir išreiškia 

Vyriausiajam teisėjui savo nuomonę. Išklausęs ją, teisėjas priima galutinį sprendimą. 

Pasibaigus rungčiai, teisėjas nukabina taikinį ir atneša šauliui. Šaulys ir teisėjas 

apžiūri taikinį, suskaičiuoja rezultatą, o teisėjas garsiai paskelbia jį kitiems šauliams. 

Jei šaulys, neprieštarauja rezultatui, jis yra fiksuojamas protokole ir patvirtinamas 

šaulio parašu. Po šios procedūros jokie protestai dėl rezultatų nepriimami. 

Jei šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu, jis nedelsiant turi pakelti ranką ir sakyti 

„Protestuoju“. Ginčams spręsti sudaroma žiuri komisija. Teisėjas, pasitaręs su 

kolegomis, paskelbia naują sprendimą. Jei šaulys nesutinka su pakartotiniu teisėjo 

sprendimu, jis gali skųsti sprendimą žiuri komisijai. Skundas turi būti išdėstytas 

raštiškai, taip pat yra apmokestinamas 30 Eur mokesčiu, kuris yra grąžinamas šauliui 

jei jo prašymas yra patenkinamas. Patenkinus šaulio prašymą, komisija gali bendru 

nutarimu pakeisti teisėją nauju ir iš naujo vertina šaulio rezultatus, nurodytus skunde. 

 

Bausmės 

 

Visi šauliai, dalyvaujantys varžybose, privalo susipažinti su šiais nuostatais ir 

įsipareigoja jų laikytis. Dalyviai sutinka priimti sankcijas bei bausmes, galimas dėl šių 

nuostatų nesilaikymo. 

Bet koks šaulio elgesys, teisėjo įvertintas kaip pavojingas ar nesportiškas, gali baigtis 

šaulio pašalinimu iš varžybų be atskiro įspėjimo. 

 

 

Varžybų metu šaudyklos teritorijoje bus galima kurti laužus, kepsnines. 

Varžybų teritorijoje veiks kavinė. 
 

 

Apdovanojimai 
 

 

Komandai nugalėtojai atiteks „Norma Taurė 2018“ ir atminimo diplomas. 

 

Individualūs rungčių apdovanojimai: 

 

A lygis: 

I vieta – 300 EUR 

II vieta – 100 EUR 

III vieta – 50 EUR 

 

IV vieta – specialus Moller auto prizas 

– Volkswagen automobilis Jums visam 

B lygis: 

I vieta – 300 EUR 

II vieta – 100 EUR 

III vieta – 50 EUR 

 

IV vieta – specialus Moller auto prizas 

– Volkswagen Automoblis Jums visam 



savaitgaliui nemokamai! 

 

savaitgaliui nemokamai! 

 

 

C lygis: 

I vieta – 300 EUR 

II vieta – 100 EUR 

III vieta – 50 EUR 

 

                IV vieta – specialus Moller auto prizas – Volkswagen automobilis Jums 

visam savaitgaliui nemokamai! 

 

 

Nugalėtojai bei senjorai bus apdovanojami autoriniais medaliais bei dalyvavimą 

ir laimėjimus liudijančiais diplomais (I-III vietos). 

 

 

 

Specialūs prizai: 

 

 

Po rungtynių, burtų keliu iš A ir B,C grupių bus traukiami po 8 šaulių vardai, 

kurie turės progą laimėti Steiner Observer žiūronus bei labai didelį šaldiklį 

Liebherr! 

Dalyviai pagal starto protokolą, graižtviniu šautuvu be atramos, šauna į 5 ,,Standart” 

tipo (Ø 10 cm) sukabintas lėkšteles. Šūvių skaičius neribojamas, šaudoma kas greičiau 

sušaudys. 

A lygio šauliai šaudo 100 metrų atstumu. 

B, C lygio šauliai šaudo 35 metrų atstumu. 

 

 

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 lygio šaulių sąrašas 
   

     

     1. Abukevičius Petras 

 

37. Petroška Ovidijus 

2. Abaturovas Viktoras 

 

38. Petrušin Igor 

3. Abromavičius Geraldas 

 

39. Pipiras Dalius 

4. Adeikis Augtumas 

 

40. Pračkaila Arūnas 

5. Andriūnas Darius 

 

41. Puodžiūnas Tadas 

6. Balašaitis Remigijus 

 

42. Ragauskas Andrius 

7. Bendžius Ramūnas  

 

43. Raicevičius Vilius  

8. Bendžius Vaidas 

 

44. Raudonis Mindaugas 

9. Bolšakovas Erikas 

 

45. Reinikis Sigitas 

10. Čereška Marius 

 

46. Reneckis Matas 

11. Daržinskas Sigitas  

 

47. Ridikas Nerijus 

12. Galdikas Bronius 

 

48. Rimgaila Svajūnas  

13. Galubickas Albinas 

 

49. Rušinskis Alvydas 

14. Gražys Arvydas 

 

50. Samulionis Edmundas  

15. Gricius Kornelijus 

 

51. Sesickas Mantas 

16. Juknevičius Gintaras  

 

52. Skruodys Zenonas 

17. Jurčiukonis Tadas 

 

53. Solominas Povilas 

18. Jurkus Stasys  

 

54. Songaila Tomas  

19. Katliorius Antanas 

 

55. Stankevičius Aurimas 

20. Katliorius Audrius 

 

56. Strazdas Algirdas 

21. Kelpša Ovidijus 

 

57. Sungaila Svajūnas  

22. Kiriuščenko Jurij  

 

58. Tamošiūnas Kęstutis 

23. Kvedaravičius Kęstutis 

 

59. Tamošiūnas Mindaugas 

24. Kvietkauskas Ramūnas 

 

60. Urbonavičius Kęstutis 

25. Labuckas Alfonsas 

 

61. Uzdras Mindaugas 

26. Leleckas Rimas 

 

62. Vaitekūnas Nerijus 

27. Lemeševas Vladislavas 

 

63. Vaitkevičius Marius  

28. Lenkšas Dangis 

 

64. Vaitkevičius Romualdas  

29. Maselis Domas 

 

65. Vazbys Artūras 

30. Mėlinauskas Modestas 

 

66. Venskus Algirdas 

31. Mitkus Laurynas 

 

67. Viršila Algidras  

32. Mitkus Mindaugas 

 

68. Viršilas Vidmantas 

33. Momeniškis Sigitas 

 

67. Žala Valdas 

34. Murnikovas Ruslanas  

 

70. Žebrauskas Rimantas 

35. Noreika Laimonas 

 

71. Želnys Vidmantas  

36. Pečiulis Algaudas 

    


