ŠAUDYMO CETRAS

Varžybų nuostatai
Šių metų birželio 22 diena „VENSVA“ šaudykloje, Lieplaukės km.Plungės raj. Vyks“ Lietuvos kombinuoto
medžioklinio šaudymo federacijos III etapo“ individualios šaudymo varžybos .
Registruotis varžybose prašome iki 2019 birželio 21d 15:00 val. el. paštu info@lkmsf.lt
Startinis mokestis 40 euru bus mokamas varžybų diena .
Registruojantis nurodyti :

1 Vardą pavardę
2 Ginklo leidimo Nr.
3 Šautuvo kalibrą ir Nr.

Dalyvauti gali visi turintys galiojanti ginklo leidimą.
Pasirašymas i saugos žurnalą 08-00 iki 08-30
Varžybų atidarymas 08-45
Varžybų pradžia 09-00
Treniruotis bus galima 2019 06 21 nuo 12:00 iki 18:00
Varžybų rungtys:
Šaudymo ciklą sudaro keturios rungtys aprašytos

1,2,3,4 punktuose.

1. Šaudymas graižtviniu šautuvu 100m į taikinius:
1.1

Šaudymas 100m atstumu į taikinį stirninas 5 šūviai. Nuo standžios atramos.

1.2

Šaudymas 100m atstumu į taikinį lapė 5 šūviai. Gulint nuo rankos

1.3

Šaudymas 100m atstumu į taikinį gemzė nuo lazdos 5 šūviai

1.4

Šaudymas 100m atstumu į taikinį šernas 5 šūviai. Stovint nuo rankos.

1.5

Maksimalus taškų skaičius – 200.

1.6

Laiko limitas 20 min.
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2. Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu į lėkšteles.
2.1 Compaq sporting aikštelė - 25 lėkštelės. Viena numušta lėkštelė – 5 taškai. Maksimalus taškų skaičius
125
2.2 Laiko limitas 25 min.

3.. Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu į lėkšteles.
3.1 Tranšėjos aikštelė 25 lėkštelės. Viena numušta lėkštelė – 5 taškai. Maksimalus taškų skaičius 125
3.3 Laiko limitas 25 min.

4. Šaudymas graižtviniu šautuvu į bėgantį šerną
4.1 Šaudymas graižtviniu šautuvu į bėgantį šerną 50m atstumu 5 šūvių.
4.2 Šernas bėgs ~2,5/s greičiu, šaudymo langas 10m. Šauliui davus komanda ,,DUOK” taikinys ,,šernas”
pradės važiuoti. Šernas važinės automatiškai. Viso važiuos 5 kartu, per tą laiką šaulys turi padaryti 5 šūvių.
Jei šaulys nesuspėja sušauti bus užskaitoma 0. Šernui nuvažiavus i vieną pusę stovės 1-2s. Maksimali taškų
suma 50
4.3 Šauliui atlikus šūvį į taikinį jam esant už užtvaros, bus anuliuoti visi rezultatai.
4.3 Laiko limitas ~2min.
Šaulių skirstymas
Individualūs šauliai skirstomi į tris lygius (A ,B ir C)
1.
2.

Iš vakaro burtu keliu bus ištraukti nr . ir priskirti šauliams, atvykus pasitikrinti, kurioje
grupėje, kurioje aikštelėje ir kuriuo laiku šaudote. Vienu metu bus šaudoma
1, 2ir4 rungtys. Kai visi dalyviai sušaus 1,2 ir 4 rungtis, bus šaudoma 4 rugtis. Visų dalyvių
prašome gerbti vieni kitus, bei atvykti į šaudymo aikšteles laiku. Šaudymo varžybų
protokolas bus pakabintas varžybų dieną šaudykloje esančiame stende.

Rezultatų skaičiavimas
1.

Jei yra kliudyta linija skirianti taškus – užskaitomas didesnis rezultatas

2.
Jei 1-oje rungtyje, taikinyje yra daugiau nei 5 šūviai – minusuojami didžiausi taškai. Jei šaulys
pataiko į kaimyno taikinį, jam bus užskaitomas daugiausiai 4 šūvių rezultatas. Jei kaimyno taikinyje
įmanoma atskirti svetimą šūvį – jis anuliuojamas jei neįmanoma minusuojami didžiausi taškai (nebent
kaimynas geranoriškai prisipažįsta )tada skaičiuojami didžiausi taškai
3.

Viena numušta lėkštelė 2-4oje rungtyje užskaitoma 5 taškais.
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4.
Laimi dalyvis surinkęs daugiausia taškų, susumavus visų keturių rungčių rezultatus.
Maksimalus surinktų taškų skaičius 500 - tšk.
5.
Jei šauliai surinko vienodai taškų , Bus persišaudoma i lėkštutes bus leidžiami sportiniai
dupletai iki pirmo nepataikymo.
Bendros taisykles:
1.
Standartiniai graižtviniai ginklai turi atitikti šalies įstatymų keliamus reikalavimus, sverti ne
daugiau 5 kg ir būti ne mažesnio nei 22 hornet kalibro.
2.

Optinių taikiklių didinimas yra neribojamas.

3.

Šauliai šaudymo vietoje turi dėvėti ausines arba atitinkamas ausų bei akių apsaugas.

4.

Šaudymas ne į taikinius yra griežtai draudžiamas.

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.

Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami

7.
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
„šauti“ ir po komandos „nutraukti šaudymą“ gali baigtis įspėjimu arba 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 turi dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugas.
8.

Jeigu šaunama po laiko - minusuojami didžiausi taškai.

9.

Šaudymo rezultatai paskelbiami teisėjų, šalia esant šauliams, šaudymo vietoje.

10.
Teisėjai atsakingi už komandų „šauti“, „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
Iškart po šaudymo teisėjas kartu su šauliu nukabina taikinį ir atneša iki teisėjų stalo. 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.
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Jei šaulys nesutinka su pakartotiniu teisėjo sprendimu, jis gali skųsti sprendimą žiuri komisijai. Skundas turi
būti išdėstytas raštiškai, taip pat apmokamas 100 euru 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.
Jei ginklai neatitinka šių nuostatų bendrų taisyklių 1 punkto, šaudymas tokiais ginklais vertinamas nuliu.
Bet koks šaulio elgesys, teisėjo 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 žiuri.
Dalyvis nesusimokėjęs metinio nario mokesčio, varžybose dalyvauti negales.
Svečius apdovanosime atskirai

A lygio nugalėtojai
I vieta – Taurė, medalis
II vieta – Taurė, medalis
III vieta – Taurė, medalis

B lygio nugalėtojai
I vieta – Taurė, medalis
II vieta – Taurė, medalis
III vieta-Taurė ,medalis

C lygio nugalėtojai
I vieta – Taurė, medalis
II vieta – Taurė, medalis
III vieta-Taurė ,medalis
Varžybų organizatoriai pasilieka teise keisti varžybų eiga

MAISTĄ TURĖTI SAVO

