
 
 
 

ATVIROS ŠAUDYMO VARŽYBOS 
 

„OKSALIO TAURĖ 2019” 
 

Š. m. rugpjūčio 10 d. (šeštadienį) OKSALIS UAB šaudymo centre, Giedrių 

km., Jurbarko rajone, vyks individualios šaudymo varžybos „Oksalio Taurė 2019“. Nuorodas 

į šaudyklą rasite čia. Varžybose dalyvauti gali visi, turintys galiojančius leidimus laikyti 

(nešioti) lygiavamzdį šautuvą ar turintys šaudymo sporto organizacijos nario pažymėjimą. Jei 

asmuo galiojančio leidimo laikyti (nešioti) ginklą neturi, jis gali dalyvauti varžybose tik su 

šaudymo instruktoriaus priežiūra. Varžybos vyks lygiavamzdžiais šautuvais. Registracija 

vyks iki š.m. rugpjūčio 9 dienos. 

 

Startinis mokestis:  

A lygis – 50 EUR, B lygis – 30 EUR  

Senjorams (asmenims nuo 60 m. amžiaus) startinis mokestis – 20 EUR 

 

Registruotis kviečiame elektroniniu paštu gaile@oksalis.lt nurodant šaulio vardą, pavardę ir 

leidimo numerį. 

 

Startinį mokestį šauliai gali sumokėti bet kurioje OKSALIS UAB parduotuvėje arba pervesti 

į sąskaitą SEB banke LT317044060001260152, mokėjimo paskirtyje nurodant „Startinis 

mokestis“. 

 

 

Varžybų dalyvių atvykimas ir registracija – 900 – 945 val. 

Varžybų atidarymas – 1000 val. 

Varžybų pradžia  –    1030 val 

   
Dalyvių grupės: 

 

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 kiti šauliai. 

 

 

Rungtys: 

 

1 rungtis 

 

A lygio dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu keturiose aikštelėse šaudo po 

25 taikinius. Dvi aikštelės ,,Compak sporting“ ir dvi ,,American Trench“.  Šios rungties 

atlikimą reglamentuoja FITASC nustatytos medžioklinio šaudymo taisyklės. 

https://www.google.com/maps/place/Giedriai+74197/@55.1145291,22.7638661,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46e6a1ea1275f3fb:0xff680f9a5ff1685f!8m2!3d55.1145299!4d22.7726209
mailto:gaile@oksalis.lt


B lygio dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu dviejose aikštelėse šaudo po 

25 taikinius. 

 

 

2 rungtis 

 

Dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu be atramos 35 metrų atstumu šauna į 

taikinį „Bėgantis šernas“. Šaulys pasirenka pusę, į kurią pradeda bėgti taikinys. Šaunama 

kulka. A lygio dalyviai šauna 10 šūvių, B lygio šauliai šauna 5 šūvius. 

 

 

3 rungtis 

 

A ir B grupių dalyviai pagal starto protokolą lygiavamzdžiu šautuvu be atramos, 50 m 

atstumu šauna 5 taikinius ,,Surikatos“. Nušovus visus taikinius, šaunama 5 šūviai į taikinį Nr. 

4. Visai rungčiai skiriamas laikas – 5 minutės. Taikinio taškai užskaitomi tik tada, jei 

numušamos visos ,,Surikatos“.  

 

 

Visose rungtyse galite naudoti norimų firmų ar pačių pasigamintus šaudmenis. 

 

 

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. Varžybų metu privaloma klausos apsauga. 

7. Kiekvienas šaulys matomoje vietoje privalo turėti dalyvio numerį. 

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



11. Sumokėję startinį mokestį ir dalyvaudami varžybose šauliai deklaruoja, kad yra 
susipažinę su saugaus elgesio su ginklu taisyklėmis ir prisiima pilną atsakomybę už 
savo veiksmus. 
12. Dalyvaudamas varžybose dalyvis sutinka, jog jo vardas, pavardė bei varžybose 
pasiektas rezultatas būtų publikuojamas varžybų organizatorių interneto bei soc. 
medios kanaluose. 

 

 

Taškų skaičiavimas: 

 
1. Skaičiuojamos numuštos lėkštelės. 
2. Skaičiuojami taikinių taškai. 
 

Teisėjavimas: 

 
Teisėjai pasižada: 

- Laikytis varžybų nuostatų ir stebėti, kad visi kiti jų laikytųsi;  
- Sprendimus priimti sąžiningai ir nešališkai;   
- Būti šalia šaudymo zonos, kad galėtų objektyviai vertinti varžybų eigą;  
- Savo sprendimus skelbia garsiai ir aiškiai;  
- Atidžiai išklausyti šaulių nusiskundimų bei prieštaravimų; 

 

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. 

 

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 

 

 
A grupės šaulys, surinkęs daugiausiai taškų 1-oje, 2-oje arba 3-oje rungtyje, apdovanojamas 150 EUR 

vertės Oksalio dovanų čekiu, medaliu bei diplomu 

B grupės šaulys, surinkęs daugiausiai taškų 1-oje, 2-oje arba 3-oje rungtyje, apdovanojamas 100 EUR 

vertės Oksalio dovanų čekiu, medaliu bei diplomu 

 

 

A grupės šaulys, surinkęs didžiausią kiekį taškų per visas 3 rungtis, apdovanojamas 200 EUR vertės 

Oksalio dovanų čekiu, taure ir diplomu. 

B grupės šaulys, surinkęs didžiausią kiekį taškų per visas 3 rungtis, apdovanojamas 150 EUR vertės 

Oksalio dovanų čekiu, taure ir diplomu. 

 

 

 

Už laimėtame čekyje nurodytą sumą galėsite įsigyti prekių visose OKSALIS UAB parduotuvėse: 

 

 

Kalvarijų  g. 21, Vilnius 

Taikos. pr.141, PC BIG2, Klaipeda 

Klaipėdos g. 143a, Babilonas, Panevėžys 

Pramonės g. 6, PC Bruklinas, Šiauliai 

Palankės g. 1, Plungė 

Vasario 16-osios g. 108, Jurbarkas; 

Taikos g. 20, Pasvalys 

Laisvės g. 19, Rokiškis 

Naftininkų g. 5, Mažeikiai 

 

 

 

 

 

Pagarbiai, 

 

OKSALIS UAB direktorius  

Gytis Misiukevičius  

Tel.: 8-654 76226. 

 

 

 

 

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

 


