
 

ZALA ARMS SHOT GUN 2018.   

Pratimas: 1,Trumpas.  

Skaičiavimas: Komstokas 

Taikiniai:  IPSC metalonės lekštutės -10.   

MIN Šuvų: 10. 

MAX PTTaškų: 50. 

Starto padėtis: Stovima atsipalaidavus nurodytoja vietoja,veidu i pratimo vidurį 

Ginklo padėtis: Užtaisytas. . 

Starto pradžia/pabaiga: Garsinis signalas,paskutinis šuvis. . 

PROCEDURA: Po garsinio signalo šaudoma iš A pozicijos taikiniai PL1-PL5,iš B pozicijos taikiniai PL6-

PL10,ŠARATAIS NESTAMBESNIAIS KAIP 4,5MM .  

 



 

 

ZALA ARMS SHOT GUN 2018.  

Pratimas: 2 ,Trumpas.  

Skaičiavimas: Komstokas.  

Taikiniai: IPSC popieriniai taikiniai 4, Keramines Lėkštelės 4.  

MIN Šuvių: 12. 

MAX Taškū:  60. 

Starto padėtis: Stovima atsipalaidavus nurodytoja vietoja,veidu i pratimo vidurį.  

Ginklo padėtis: Užtaisytas.  

Starto pradžia/pabaiga: Garsinis signalas,paskutinis šuvis.  

PROCEDURA: Po garsinio signalo šaudomi visi matomi taikiniai iš pažymėtos teritorijos TIK 

KULKOMIS,POPIERINIAI DU PATAIKIMAI ,KERAMIKINIAI TURI SUDŽTI.  

 



ZALA ARMS SHOT GUN 2018 

Organizatoriai:  UAB „ZALA ARMS  ir VŠI“Šaudymo 

pramogos“ 

 

Partneriai:  Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija. 

 

Tikslas:   populiarinti praktinį šaudymą, palyginti įgūdžius, 

nustatyti taikliausius šaulius. 

Startinis mokestis:20 Eur  

Vieta: UAB“ZALA ARMS“šaudymo centras  

Data ir laikas: 2018-08-11 

Varžybų atidarymas – 9.00 val 

Varžybų pradžia – 9.30 tval 

Apdovanojimai ir varžybų uždarymas: visų divizionų 1-3 

vietos,diplomai medaliai – 16.00–17.00 val. 

Dalyviai:VISI LR PILIEČIAI, svečiai  

Minimalus šaudmenu kiekis:kulkų ( ne daugiau nei 28 g) -

12vnt,šratų ne stambesnių nei 2,50,mm -10 vnt. 

Varžybų rungtys:  varžybos vyksta pagal praktinio šaudymo 

(IPSC) varžybų taisykles (būtina ausų ir akių apsauga) 

Open Divizionas: visi pusautomačiai/pompiniai su 

kalimatoriniais taikikliais. 

Modified Divizionas:visi dvivamzdžiai su kalimatoriniais 

taikikliais 



Standard manualDivizionas: visi dvivamzdžiai be 

kalimatorių. 

Standard Divizionas:visi pusautomačiai/pompiniai 

netiuninguoti,be kalimatorių 

 

Varžybų metu organizatoriai vaišins sriuba ir kibinais. Taip 

pat po varžybų vyks loterija.  

Išankstinė registracija:   Registruotis prašome iki 

rugpjūčio 10 d. internetu www.zalaarms.lt arba 

artimiausioje „Zala Arms“ parduotuvėje. Registruojantis 

nurodykite vardą, pavardę, grupę- ginklą, šaudmenis ir 

pastabas (atviri taikikliai, pusautomatis ir t,t ). Dalyviai 

užsiregistravę ir sumokėję startinį mokestį iki 

rugpjūčio10d., gauna papildomą loterijos bilietą! 

Startinis mokestis:   Registruojantis ir sumokant iš anksto -  
20 Eur, mokant varžybų dieną -  25 Eur. Startinį mokestį 
šauliai gali sumokėti artimiausioje „Zala Arms“ parduotuvėje 
arba pervesti į VŠĮ “Šaudymo pramogos” (kodas 
300046285) sąskaitą Nr. LT 717182100003700616   

Šiaulių banke, mokėjimo paskirtyje nurodant - “Varžybų 

mokestis”.  

Daugiau informacijos tel. 8 699 14451 

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų 

reglamentą. 

 

mailto:zalaarms@res.lt

