
ŠAUDYMO VARŽYBŲ 
NUOSTATAI

I. VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Skatinti  glaudų  Klaipėdos  moksleivių  saviraiškos  (toliau  KMSC  centro  būrelių
tarpusavio bendradarbiavimą.

2. Populiarinti  šaudymo  sporto  rungtį  skatinant  moksleivius  ruoštis
karinei tarnybai ar pasirinkti karišką profesiją.

3. Išsiaiškinti taikliausius šaulius ir komandas.

II. VARŽYBŲ RUNGTYS, VIETA IR LAIKAS

4. Varžybos rengiamos 2020 m. vasario 26 d. Moksleivių saviraiškos centre.  Varžybų
laikas  nuo 15.00 iki  18.00  val.  Varžybų dalyviai  naudoja  organizatorių  ginklus  ir  šaudmenis.
Varžybose  šaudoma  4,5  mm   pneumatiniu  šautuvu  MP512 Baikal ir  atliekami  2  skirtingi
šaudymo pratimai.

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR KOMANDŲ SUDĖTIS

5. Šaudymo varžybose gali dalyvauti visi KMSC būrelių moksleiviai. 
6. Būreliai gali deleguoti tik po vieną šaudymo komandą.

               7. Šaudymo komandą sudaro 6 dalyviai (12-16 metų amžiaus).
               8. Šaudymo komandą į varžybas privalo atlydėti atsakingas asmuo, kuris atsako už
korektišką komandos dalyvių elgesį.

IV. VARŽYBŲ EIGA

 9. Varžybų dalyviai asmeniškai atlieka 2 šaudymo pratimus savarankiškai. Kiekvienam
šauliui skiriami 13 vnt. 4,5 mm šovinių (3 bandomieji, 10 įskaitinių);

PRATIMAS NR. 1

TAIKINYS: stacionarus, 2 apskritimai po 11 cm
GINKLAS: Pneumatinis šautuvas MP512 Baikal
ATSTUMAS IKI TAIKINIO: 10 metrų.
ŠOVINIŲ KIEKIS: 8 vnt.
ŠAUDYMO PADĖTIS: Priklaupus
ŠŪVIŲ SKAIČIUS:       3 bandomieji 

    5 įskaitiniai 

PRATIMO PRADŽIA: šaudymo vadovo komanda.
ATLIKIMO SĄLYGOS: ginklas padėtas ant stalo, neužtaisytas. Šaulys stovi užėmęs poziciją. Po
vadovo komandos šaulys  pasiima ginklą,  savarankiškai  užsitaiso  bei  atlieka  3 bandomuosius  į
kairijį taikinį ir 5 įskaitinius šūvius į dešinį taikinį iš šaudymo padėties priklaupus. Įskaitiniams
šūviams atlikti skiriamas laikas - 1 min. 30 s.
VERTINIMAS:  skaičiuojami  taškai  taikinyje  padarę  pradaužas  numeriais  sužymėtose  vietose.
Jeigu pradauža liečia skirtingas taškų zonas skiriančią liniją skiriamas didesnio skaičiaus taškas.
Didžiausias  galimas taškų skaičius 60.



PRATIMAS NR. 2
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TAIKINYS: stacionarus, 2 apskritimai po 11 cm
GINKLAS: Pneumatinis šautuvas MP512 Baikal
ATSTUMAS IKI TAIKINIO: 10 metrų.
ŠOVINIŲ KIEKIS: 5 vnt.
ŠAUDYMO PADĖTIS: Atsigulus
ŠŪVIŲ SKAIČIUS:       5 įskaitiniai 

    
PRATIMO PRADŽIA: šaudymo vadovo komanda.
ATLIKIMO SĄLYGOS: ginklas padėtas ant žemės, neužtaisytas.  Šaulys stovi užėmęs poziciją.  Po
šaudymo vadovo komandos šaulys pasiima ginklą, savarankiškai užsitaiso ir atlieka 5 įskaitinius šūvius
į dešinį taikinį iš šaudymo padėties gulint. Šūviams atlikti skiriamas laikas - 2 min. 
VERTINIMAS: skaičiuojami taškai taikinyje padarę pradaužas numeriais sužymėtose vietose. Jeigu
pradauža liečia skirtingas taškų zonas skiriančią liniją skiriamas didesnio skaičiaus taškas.  Didžiausias
galimas taškų skaičius 60.

V. SAUGUMO REIKALAVIMAI

10.  Šautuvą  paimti  bei  užtaisyti  galima  tik  ugnies  linijoje  prižiūrint  saugos  instruktoriui.
Ginklai ugnies linijoje turi būti nukreipti tik taikinio link. Dalyviai pažeidę saugumo reikalavimų, gali
būti diskvalifikuoti.

DRAUDŽIAMA:
- nešioti užtaisytą ginklą šaudymo patalpose;
- atlikti šūvį pasibaigus pratimo atlikimo laikui;
- šaudyti ne į savo krypties taikinį.

VI. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS

11.  Asmeninėje  įskaitoje  laimi  šaulys,  surinkęs  daugiausiai  taškų. Jeigu prizininkai  surenka
vienodai taškų skaičiuojami dešimtukai, devintukai ir kitų skaičių taškai. Surinkus vienodai dešimtukų,
devintukų ir kt. skaičių taškų skiriamas papildomas šaudymas po 5 šūvius į už 8 metrų esantį taikinį iš
šaudymo padėties gulint. Pratimo atlikimui skiriant 1 min.            

12.  Komandinėje  įskaitoje  laimi komanda,  kurios narių surinktų taškų suma yra didžiausia.
Komandoms surinkus vienodą skaičių taškų skiriamas papildomas šaudymas kiekvienam komandos
nariui skiriant po 3 šūvius į už 8 metrų esantį taikinį iš šaudymo padėties gulint. Pratimo atlikimui
skiriant po 1 min. vienam šauliui.          

VII. PROTESTAI

13. Raštiškus protestus gali pateikti komandų vadovai ar pavieniai dalyviai varžybų šaudymo
vadovui  ne vėliau  kaip  per  15 min.  po šaudymo varžybų rezultatų  paskelbimo.  Protestas  turi  būti
apsvarstytas per 15 min. nuo protesto pateikimo. Svarstymo laikas gali būti pratęstas varžybų šaudymo
vadovo sprendimu. Žodiniai protestai nepriimami, už pakartotiną žodinio protesto pateikimą, taip pat
už ginčus ir  replikas šaudymo vadovui ar saugos instruktoriams, varžybų dalyvis ar  visa komanda
šaudymo varžybų vadovo sprendimu gali būti diskvalifikuoti.

VIII. APDOVANOJIMAI



14.  Komandinių  varžybų  komanda  nugalėtoja  apdovanojama  diplomais.   Asmeninėje
įskaitoje 1-3 vietas užėmę varžybų dalyviai taip pat apdovanojami diplomais. Apdovanojimai vyks
pasibaigus varžyboms, renginio uždarymo vietoje.

IX. PARAIŠKOS

15.  Registracija  dėl  dalyvavimo  varžybose  vyks  iki  vasario  25  d.
Neužsiregistravę  būreliai  dalyvauja  be  konkurencijos.  Būreliai  siunčia  komandines  paraiškas
elektroniniu paštu j.malysevas@bkt.lt 

.............................................  komandos

ŠAUDYMO VARŽYBŲ 
KOMANDINĖ PARAIŠKA

Eil. 
nr.

Vardas, pavardė
Gimimo
metai

Klasė Mokykla

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Atsakingas asmuo  ___________________________ 
(v. pavardė, parašas)

X. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

16. Varžybas organizuoja: KMSC jaunųjų žvalgų būrelis

Kilus klausimams kreiptis: 
                                                                  

          Šaudymo vadovas  Eugenijus Malyševas tel. + 370 686-91101
e-paštas: j.malysevas@bkt.lt
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