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Pirmas pratimas „Lipdukų klijavimas“  

Skaičiavimas "Comstock", šūvių/pataikymų skaičius neribotas 

Minimalus šūvių skaičius- 4, 

Maksimalus taškų skaičius- 20 

Taikiniai: 2 taikiniai A4 Rifle  dalinai uždengti 

Starto padėtis: gulint 

Ginklas:užtaisytas saugiklis įjungtas 

Distancija 100metrų 

Atlikimo procedūra: po starto signalo šaudoma taikiniai A4Rifle laisvu stiliumi 

neišeinant iš pažymėtos teritorijos 

  

Antras pratimas „Šaudymo mokykla“ 

,Šaudymolaikas fiksuotas- 40 sekundžių 

Skaičiavimas Fixed Time šūvių/pataikymų skaičius ribotas 

Šūvių skaičius- 4, 

Maksimalus taškų skaičius- 20, 

Taikiniai: 2 taikiniai A4 Rifle  dalinai uždengti, 1baudos taikinys 

Starto padėtis: stovint 

Ginklas:užtaisytas saugiklis įjungtas 

Distancija 100metrų 

Atlikimo procedūra: po starto signalo šaudomi visi taikiniai A4Rifle po du šūvius į 

kiekvieną taikinį  per skirtą laiką neišeinant iš šaudymui skirtos vietos. 

  

Trečias pratimas „Langas“ 

Skaičiavimas "Comstock", šūvių/pataikymų skaičius neribotas 

Minimalus šūvių skaičius- 8, 

Maksimalus taškų skaičius- 40, 

Taikiniai: 4 taikiniai A4 Rifle  dalinai uždengti, 1 baudos taikinys 

Starto padėtis: stovint 

Ginklas:užtaisytas saugiklis įjungtas 

Distancija 100metrų 

Atlikimo procedūra: po starto signalo  šaudomi visi taikiniai A4Rifle po du šūvius per 

skirtą laiką laisvu stiliumi neišeinant iš pažymėtos teritorijos. Kojelės ir kiti šaudymo 

poziciją stabilizuojantys priedai neleidžiami. Leidžiama naudoti prie šautuvo 

pritvirtinta diržą. 

  

 



 

  

Ketvirtas pratimas  „ Apkasų linija“ 

,Šaudymolaikas fiksuotas- 45 sekundės 

Skaičiavimas Fixed Time šūvių/pataikymų skaičius ribotas 

Šūvių skaičius- 5, 

Maksimalus taškų skaičius- 25, 

Taikiniai: 2 taikiniai IPSC Mini  dalinai uždengti,1 prizinis taikinys. 

Starto padėtis: gulint 

Ginklas:užtaisytas saugiklis įjungtas 

Atlikimo procedūra: po starto signalo šaudomi visi taikiniai IPSC Mini po du  šūvius  

perskirtą laiką neišeinant iš šaudymui skirtos vietos. 

Distancija tarp 300 ir 320 metrų. 

  

  

Penktas pratimas „Jie ateina“ 

,Šaudymolaikas fiksuotas- 105 sekundžių 

Skaičiavimas Fixed Time šūvių/pataikymų skaičius ribotas 

Šūvių skaičius- 8, 

Maksimalus taškų skaičius- 40, 

Taikiniai: 3 taikiniai A4 Rifle ,  vienas taikinys IPSC Target dalinai uždengtas 

Starto padėtis: gulint 

Ginklas:užtaisytas saugiklis įjungtas 

Atlikimo procedūra: po starto signalo šaudomi visi taikiniai po du šūvius, per skirtą 

laiką neišeinantiš šaudymui skirtos vietos. 

Neleidžiami benchrest tipo stovai, stacionarios atramos ir kiti tokio tipo 

stabilizuojantus elementai.  

Distancija tarp 400 ir 560 metrų. 

Minimalus šūvių skaičius  29 

 

 


