
TOLIMOJO IR PISTOLETO/ŠTURMO KARABINO ŠAUDYMO VARŽYBŲ  

„Universalus karžygis – 2019“  

NUOSTATA
I  

2019 11 24 

Gaižiūnų poligonas  

Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos mstl.  

Organizatoriai: Asociacija 1 Šūvis ir Lietuvos Šaulių 
Sąjunga 

Tikslas: Varžybos rengiamos norint paskatinti Lietuvos (ir NATO sąjungininkų) gyventojus 
lavinti taktinio taiklaus tolimojo šaudymo įgūdžius, nes tai galėtų būti stiprus indėlis į Lietuvos 
krašto gynybą. Rengiant šaudymo varžybas sukuriame realybę atitinkančias taktines situacijas, 
kad šauliai galėtų vystyti šaudymo techniką, taktiką ir žinoma tobulinti savo šaudymo įrangą. 
Svarbiausi aspektai – taiklumas ir greitis. Šaudymas iš nestandartinių pozicijų, parankinių 
priemonių panaudojimas, įvairios situacijos, skirtingi ir nežinomi taikinių atstumai, ribotas 
šūvių skaičius ir pratimų laikas, - viskas, kas šauliui kelia diskomfortą, verčia jį tobulėti ir 
tobulintis, nes juk ir mūšyje nėra patogu.  

Vieta: Gaižiūnų poligonas, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos mstl.:  

35U LB 3275 0175 / 55°02’04.06”N 24°22’58.40”E / 55.034566, 24.383004 
/ https://goo.gl/maps/aCCsEwkPi13p9tru9  

Data ir laikas: Registracija ir startinio mokesčio mokėjimas iki 2019m. 
Lapkričio 15d. Renginys 2019 m. Lapkričio 24 d. (sekmadienį) 9 – 16 val. 
Registracija ir starto numerių išdavimas 8.45–9.15 val. Varžybų atidarymas ir 
instruktažas 9.30 val. Varžybų pradžia 9.45 val. Rezultatų skelbimas, 
Apdovanojimai ir varžybų uždarymas 15:30 - 16 val.  

Dalyviai: Dalyvauti varžybose kviečiami visi krašto apsaugos ministerijos, vidaus reikalų 
ministerijos sistemoje tarnaujantys kariai ir dirbantieji, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos 
šaudymo federacijų ir asociacijų nariai ir kiti dalyviai, turintys galiojančius leidimus laikyti 
(nešioti) pistoletą, šturmo karabiną ir/ar graižtvinį šautuvą.  



Dalyvių skaičius ribojamas. Tas pats dalyvis gali registruotis dalyvauti tiek vienoje, tiek 
dvejose rungtyse.  

REGISTRACIJA  

visi dalyviai turi registruotis iš anksto iki 2019-11-15 dienos internetinėje registracijos 
svetainėje adresu: https://forms.gle/kBrWYMXBEv1keg5Z9 Varžybų dieną registracija 
nevyks. (Atvykęs į šaudyklą registracijos vietoje kiekvienas dalyvis privalo pateikti ginklo 
leidimą (pareigūnams pažymėjimą), ginklo kortelę ir pasirašyti instruktavimo žurnale.)  

Kontaktas informacijai - 1 Shot Facebook puslapis 

Startinis mokestis:  

Varžybos organizuojamos taktinio ir tolimojo šaudymo entuziastų. Siekiant užtikrinti aukštą 
varžybų kokybę renkama 20 Eur už 1 rungtį ir 30 Eur už abi rungtis parama varžyboms 
vykdyti. Ji bus panaudotas išlaidoms taikiniams, pasiruošimui padengti, bei patyrusiems 
teisėjams samdyti. Siekiame taip dalyviams suteikti gerąją praktiką ir patirtį, bei užtikrinti 
varžybų saugumą. 

Startinio mokesčio paramos mokėjimas ne vėliau kaip iki 2019m. 
Lapkričio 15 dienos.  

Rekvizitai paramai pervesti, bus pateikti užsiregistravusiems šauliams kartu su registracijos 
patvirtinimu.  

Varžybų 
tvarka:  

varžybos bus asmeninės, bus galima naudoti pistoletus, revolverius, šturmo karabinus ir 
graižtvinius šautuvus, taip pat visus įmanomus priedus, jeigu pratimo užduotyje nebus nurodyta 
kitaip. Varžybose dalyviai varžysis dvejose rungtyse: pistoletinio/šturmo karabino šaudymo ir 
snaiperinio ginklo šaudymo. Tas pats dalyvis gali registruotis dalyvauti tiek vienoje, tiek 
dvejose rungtyse.  

Varžybų rungtys:  

I. Pistoletinio / šturmo karabino šaudymo rungtis (revolverio) – varžybos vyksta pagal 
praktinio šaudymo (IPSC) varžybų adaptuotas saugumo taisykles (būtina ausų ir akių apsauga). 
Mažiausias pistoletų (revolverių), naudojamų IPSC varžybose, kalibras yra 9 mm (.354 colio), o 
šaudmuo 9x19mm.  

https://forms.gle/kBrWYMXBEv1keg5Z9
https://forms.gle/kBrWYMXBEv1keg5Z9
https://www.facebook.com/1-SHOT-350918602382939/


Viso trys pratimai - pistoleto, šturmo karabino ir mišrus. Atstumai nuo 1 iki 25m Pistoletui ir 
nuo 1 iki 200m Šturmo karabinui.  

Minimalus šaudmenų kiekis - 22vnt. Pistoletui ir 29vnt. Karabinui (rekomenduojame turėti bent 
50% daugiau).  

Pratimų schemos bus patalpintos 1 Shot Facebook puslapyje.  

II. Snaiperinio šaudymo rungtis – ginklams, atramoms ar naudojamiems priedams 
taisyklių apribojimai netaikomi.  

Viso penki pratimai. Atstumai nuo 100m iki 800m  

Minimalus šaudmenų kiekis - 26vnt. Snaiperiniam šautuvui.  

Pratimų aprašymai bus patalpinti 1 Shot Facebook 
puslapyje.  

TAISYKLĖS/VERTINIMO 
SISTEMA  

TAISYKLĖS  

Šaulys vertinamas, pagal taiklumą ir laiką. Šaulio surinktų taškų suma dalijama iš sugaišto laiko 
(nuo signalo pradžios iki paskutinio šūvio) ir gaunamas kaunamasis faktorius (HF - hit factor).  

Į taikinį šaunama tiek kartų, kiek nurodyta pratimo aprašyme. 

Taškų suma  

Fiksuotas šūvių skaičius  

Fiksuotas 
laikas  

# Reikšmės ir Taškai  

1. Metalinis taikinys 10  

2. A 10 - Taikinio ALFA zona  

3. C 8 - Taikinio CHARLIE zona  

4. D 4 - Taikinio DELTA zona  

https://www.facebook.com/1-SHOT-350918602382939/


Surinkta taškų suma dalijama iš sugaišto laiko nuo signalo iki paskutinio šūvio.  

Baudos laikas skiriamas už:  

Pataikymą į draudžiamą taikinį (PT) +30s;  

Procedūros (pratimas atliekamas ne pagal aprašymą) (Proc) +30s  

Jei taikinys nenukaunamas (Miss) tuomet pridedamas baudos laikas prie sugaišto laiko +30s 
(3 Miss +90s). Jeigu į taikinį nešaunama - fiksuojamas Miss + Proc - viso +60sek.  

Pratimuose, šūvių skaičius FIKSUOTAS. Pratimų laikas 
FIKSUOTAS.  
Jei šaulys viršijo leistiną šūvių skaičių, atimami geriausi pataikymai (santykinai su viršytu 
šūvių skaičiumi), taip pat fiksuojama PROCEDŪRA.  

Naudojami taikiniai:  

1) IDPA/IPSC kartoniniai taikiniai (A – 10), (C – 8), (D – 4);  

2) Plieniniai taikiniai, krentantys taikiniai, molinės lėkštelės (10 taškai);  

3) F klasės ar kiti sportiniai taikiniai.  

APRIBOJIMAI 

Šaulys gali naudotis tik vienu ginklų komplektu (pistoletas, šturmo karabinas, 
snaiperinis šautuvas).  

Šauliams varžybų metu DRAUDŽIAMA:  

a) Dalyvauti varžybose keliems šauliams vienu ginklu. b) Keistis ginklais c) Naudoti 
šarvamušę, sprogstamą, padegamąją bei trasuojančią amuniciją. d) Naudoti 
tolimačius, jei pratime nurodyta sąlyga apskaičiuoti atstumą pagalbinėmis  

priemonėmis imituojant „Fog condition“ sąlygas. e) Naudoti 
atvirą šviesą, ugnies linijoje, naktinio šaudymo metu.  

Leidžiama  

1. Parankines priemonės šaudymui: dvikojai, trikojai, diržai, timpos, stovai, maišeliai ir t.t.  

2. turėti stebėtoją (2-ą numerį), kuris gali padėti pratimo metu stebėti pataikymus, apskaičiuoti 
atstumus ir t.t. Stebėtojo pozicija turi būti šalia šaulio (iki 2m).  

Ginklų klasifikacija:  



Snaiperiniai ginklai - jokių apribojimų (turi atitikti Lietuvos ginklų ir šaudmenų kontrolės 
įstatymo nuostatoms).  

Šautuvo kalibras ar veikimo principas neturi įtakos. „Bolt action“ ar „semi automatic“ 
šautuvas patenka į vieną kategoriją.  

Pistoletai/Šturmo karabinai - jokių apribojimų (turi atitikti Lietuvos ginklų ir šaudmenų 
kontrolės įstatymo nuostatoms).  

Saugumo taisyklės varžybų metu 

1. Šaulys privalo visus ginklus varžybų metu nešioti ginklo dėkluose arba ginklas ant peties 
vamzdžiu į viršų ar į apačią su įstatyta vėliavėle į ginklo vamzdžio uoksą.  

2. Ginklas privalo būti visada ištaisytas ir šaulys ginklą užtaisyti gali tik ugnies linijoje 
teisėjui davus komandą.  

3. Ginklas iš dėklo gali būti ištraukiamas tik, instruktoriui leidus arba specialiai pažymėtose 
vietose „SA“ (safety area). 

4. Šaulys, pratimų metu ginklą gali laikyti nukreipęs tik taikinių kryptimi ar saugiais 
kampais, kaip yra nurodoma teisėjo, per pratimo atlikimo instruktažą.  

5. Pratime, judėjimo metu ginklas privalo būti nukreiptas saugia kryptimi su įjungtu 
saugikliu ir pirštas neturi būti ant nuleistuko. 

6. Už ginklo naudojimo saugumo pažeidimą, varžybų dalyvis yra šalinamas iš varžybų. 

Kita  

Varžybų metu visiems poligono teritorijoje esantiems dalyviams ir žiūrovams griežtai 
draudžiama kurti laužus, naudoti grilius ir vartoti alkoholinius gėrimus.  

Apdovanojimai:  

Pistoleto / šturmo karabino rungtis:  
1 vieta – medalis, atminimo diplomas;  

2 vieta – medalis, atminimo diplomas;  

3 vieta – medalis, atminimo diplomas.  

Snaiperinio šaudymo rungtis:  



1 vieta – medalis, atminimo diplomas;  

2 vieta – medalis, atminimo diplomas;  

3 vieta – medalis, atminimo diplomas.  

Varžybų Universalus karžygys - 2019 pagrindiniai apdovanojimai (bendra 
Snaiperinio ir Pistoleto/Karabino taktinio šaudymo įskaita):  

1 vieta – medalis, atminimo diplomas;  

2 vieta – medalis, atminimo diplomas;  

3 vieta – medalis, atminimo diplomas.  

Gali būti įsteigti specialūs Rėmėjų prizai varžybų, rungčių nugalėtojams ir/ar už Atskirus 
pratimus.  

Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų vietą ir taisykles.  


