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Įžanga
1.

Šios taisyklės nustato F klasės (toliau – F-Class) šaudymo varžybų ir jų

organizavimo tvarką.
2.

Taisykles tvirtina ir keičia LTŠF.

3.

Siūlymai dėl taisyklių pakeitimo turi būti raštiškai teikiami LTŠF arba

ICFRA.
4.

Visi taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo ir paskelbimo datos.

5.

Klausimus, susijusius su šių taisyklių atskirų punktų taikymu ir interpretavimu

sprendžia vyriausias varžybų teisėjas.
6.

Visi ICFRA F-Class taisyklių reikalavimai, draudimai, leidimai bei kitos

normos, kurios nepaminėtos šiose taisyklėse, išlieka galioti, organizuojant varžybas
pagal šias taisykles.

F-CLASS VARŽYBŲ TAISYKLĖS
F1. APIBRĖŽIMAI. NAUDOJAMOS SĄVOKOS.
F1.1.

Visos sąvokos ir žodžiai, naudojami šiose taisyklėse ir atitinkantys vyrišką ir/arba
moterišką lytį, suprantami ir taikomi vienodomis sąlygomis. Vienaskaitiniai žodžiai
taip pat gali būti suprantami kaip daugiskaitiniai ir atvirkščiai.

F1.2.

Visi matavimai yra atliekami naudojant SI (metrinė sistema) sistemos vienetus.

F1.3.

Varžybų organizatorius (VO) – asmuo arba organizacija, atsakinga už šaudymo
varžybų organizavimą, koordinavimą ir vykdymą (vedimą). VO taip pat skiria
šaudymo vadovą, varžybų ir rezultatų skaičiavimo teisėjus.

F1.4.

Šaudymo vadovas (ŠV) – asmuo, atsakingas už tinkamą šaudymų (varžybų metu)
vedimą, kontrolę ir saugumą šaudyklos ribose. ŠV taip pat praveda varžybų dalyviams
ir saugos instruktoriams (jei tokie paskirti) saugumo instruktažą prieš šaudymą bei
atlieka varžybų dalyvių ginklų saugumo patikrinimą po šaudymo.

F1.4.1. ŠV gali uždrausti naudoti ginklą, šaudmenis, įrangą ar šaudymo tvarką, kuri, jo
nuomone, yra nesaugi.
F1.5.

Saugos instruktorius (SI) – asmuo, atsakingas už jam paskirtų šaulių saugaus
šaudymo atlikimą, ŠV komandų ar nurodymų perdavimą (dubliavimą) šauliams. SI
yra pavaldus ŠV.

F1.6.

Varžybų teisėjas (VT) – asmuo, atsakingas už tinkamą šių taisyklių taikymą varžybų
metu bei varžybų kontrolę. VT taip pat sprendžia protestus dėl rezultatų skaičiavimo.

F1.7.

Rezultatų skaičiavimo teisėjas (RST) – asmuo, atsakingas už tinkamą rezultatų
nustatymą ir skaičiavimą. Kilus ginčams ar protestams dėl rezultatų, RST neturi
lemiamo balso.

F1.8.

Bet kuris VT ar ŠV priimtas sprendimas dėl saugumo turi viršenybę prieš bet kurį šių
taisyklių punktą, kuriam priimtas sprendimas prieštarauja. Priimtas sprendimas galioja
tik toms varžyboms, kurių metu jis buvo priimtas.

F1.9.

Varžybų dalyvis (VD) – asmuo registruotas varžybų protokole kaip dalyvis. VD

laikomas asmuo tik tų varžybų laikotarpiu, kurioms jis yra registruotas. Taisyklėse
naudojama sąvoka “šaulys” atitinką VD sąvoką.
F1.10. Kiekvienas VD yra asmeniškai atsakingas, kad jo naudojamas ginklas, šaudmenys ir
kita įranga, kurią jis naudoja, atitiktų šių taisyklių reikalavimus. VD taip pat turi
užtikrinti, kad su jo naudojamu ginklu ir šaudmenimis būtų saugu šaudyti bei nekeltų
pavojaus pačiam VD ar aplinkiniams. VO gali reikalauti iš VD pateikti dokumentus,
liudijančius jo naudojamo ginklo ir šaudmenų saugumą. VO pareikalavus, VD privalo
pateikti jo naudojamą ginklą ir šaudmenis saugumo patikrinimui.
F1.11. VD draudžiama naudotis šaudymo įranga ar naudoti šaudymo būdą, kuris suteikia jam
nesąžiningą pranašumą prieš kitus VD arba kitaip trikdo kitus VD šaudymo metu.
F1.12. VD draudžiama šaudyti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. VT privalo
nedelsiant šalinti iš varžybų VD, kuris pažeidė šio punkto reikalavimus.

F2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GINKLAMS IR ŠAUDMENIMS.
F2.1.

F-Class varžybose ginklai skirstomi į dvi pagrindines klases - F-Open klasė ir F/TR
klasė. Klasės skiriasi pagal ginklo kalibrą, ginklo masę bei leidžiamą naudoti ginklo
atramos tipą.

F2.2.

F-Open (F/O) klasės ginklas gali būti bet kokio kalibro, bet ne didesnio nei 8mm, o
bendras ginklo svoris, įskaitant visus priedus, pritvirtintus prie ginklo (pvz. optinis
taikiklis, ginklo kojelės ir panašiai), negali viršyti 10 kg.
Pastaba: priedais, pritvirtintais prie ginklo, laikoma įranga, kuri šūvio atatrankos metu
juda arba dalinai juda kartu su ginklu (ginklo diržas nelaikomas kaip ginklo priedas
pritvirtintas prie ginklo), priedas prie ginklo gali būti prispaustas, prilipdytas,
priklijuotas, pritvirtintas magnetiškai ar bet kokiu kitu būdu prijungtas prie ginklo
šūviui atlikti, arba ta įranga, kuri šiek tiek pakyla kartu su ginklu, atkėlus jį nuo
atramos.

F2.3.

F/TR klasės ginklas gali būti užtaisomas tik .223 Remington ar/arba .308 Winchester
tipo šoviniais. Šovinio lizdas turi atitikti SAAMI arba CIP reikalavimus. Ginklo
vamzdis, vamzdžio graižtvos (graižtvų žingsnis), graižtvalizdė gali būti pasirenkama
pagal naudojamą kulkos tipą. Bendras ginklo svoris, įskaitant visus priedus,
pritvirtintus prie ginklo (pvz. optinis taikiklis, ginklo kojelės ir panašiai), negali viršyti
8,25 kg.
Pastaba: priedais, pritvirtintais prie ginklo, laikoma įranga, kuri šūvio atatrankos metu
juda arba dalinai juda kartu su ginklu (ginklo diržas neskaitomas kaip ginklo priedas
pritvirtintas prie ginklo), priedas prie ginklo gali būti prispaustas, prilipdytas,
priklijuotas, pritvirtintas magnetiškai ar bet kokiu kitu būdu prijungtas prie ginklo
šūviui atlikti, arba ta įranga, kuri šiek tiek pakyla kartu su ginklu, atkėlus jį nuo
atramos.

F2.4.

F/O klasės ginklas gali būti atremtas į reguliuojamą priekinę atramą, kuri automatiškai
negrąžina ginklo į pradinę padėtį atlikus šūvį, arba ginklas gali būti atremtas į atramos
maišelį. Priekinės atramos ir ginklo priekinės dalies kontakto plotas negali viršyti
76mm x 76mm ploto. Reguliuojama priekinė atrama negali turėti daugiau nei trijų
atraminių kojelių (atramų), kurios gali būti įsmeigtos į gruntą, bet ne į didesnį nei 50
mm gylį.

F2.5.

Prie F/TR klasės ginklo gali būti pritvirtintos kojelės, kurios automatiškai negrąžina
ginklo į pradinę padėtį atlikus šūvį. Visos kojelių dalys turi susijungti į vieną detalę
(negali būti kiekviena kojelė pritvirtinta atskirai prie ginklo). Kojelės gali turėti
mechanizmą, skirtą ginklo vertikaliam ir/arba horizontaliam reguliavimui. Kojelės gali
turėti padus, kurie leidžia kojelėms slysti atatrankos metu, arba smeiges, kurios gali
būti įsmeigtos į gruntą, bet ne į didesnį nei 50 mm gylį.

F2.6.

Ginklo buožės padas (vieta, kuri remiasi į šaulio petį) ir ginklo pistoletinė rankena
šūvio metu negali turėti jokios atramos su gruntu ar bet kokiu kitu paviršiumi (išskyrus
šaulio petį).

F2.7.

Ginklo buožė šūvio metu gali būti atremta į galinį atramos maišelį. Galinis atramos
maišelis negali būti pritvirtintas prie ginklo arba sujungtas su ginklu, priekine atrama
arba kojelėmis.

F2.8.

Ginklo galinis ir priekinis atramos maišeliai, taip pat priekinės atramos maišelis, į kurį
remiasi ginklas, turi būti pripildyti sausu, ne didesnės nei 5 mm frakcijos gruntu,
žvyru, smėliu ar kita medžiaga. Ginklo galinis ir priekinis atramos maišeliai, taip pat
priekinės atramos maišelis, į kurį remiasi ginklas, turi matomai deformuotis nuo VT
piršto paspaudimo.

F2.9.

Vientisa kieta atrama, į kurią remiasi ginklo priekinė atrama ar/arba kojelės ir galinis
atramos maišelis arba jo atrama, yra draudžiama. Leidžiama naudoti šaudymo kilimėlį
ar kitokį minkštą (lankstų) padą šauliui atsigulti, taip pat leidžiama naudoti atskirą
kietą atramą (plokštę), skirta priekinei arba galinei ginklo atramai, kuri turi būti
plokščia iš viršaus ir iš apačios ir nėra platesnė nei 5cm už ginklo priekinės ar galinės
atramos kontūrus iš kiekvieno šono. Priekinės ginklo atramos atrama (plokštė) negali
turėti takelių kojelių slydimui, varžtų, skirtų plokštės išlyginimui ir negali būti platesnė
nei 30,5cm.

F2.10. Po kiekvieno šūvio, ginklo atramų padėtis gali būti koreguojama, siekiant pataisyti
ginklo padėtį ir/arba nukreipti ginklą į taikymosi tašką.
F2.11. Elektroninis ginklo nuleistukas ir /arba nuleistukas, turintis palengvinimo sistemą
“šnelerį” yra draudžiami.
F2.12. Ginklo nuleistuko nuspaudimo jėga neribojama, tačiau, bet kuriuo atveju, ginklo
nuleistukas turi atitikti F2.13 punkto reikalavimus bei užtikrinti saugų ginklo valdymą.
F2.13. Ginklo nuleistukas laikomas nesaugiu, jei spynos daužiklis (adata) suveikia bent vieną
kartą iš trijų, lengvai uždarant ir užtaisant ginklo spyną, ginklą laikant nukreiptą
vamzdžiu į viršų. Ginklas, kuris neatitinka šio punkto reikalavimų, laikomas nesaugiu
bei draudžiama jį naudoti varžybose.
F2.14. Ginklo nuleistuko patikrinimą atlieka ŠV.
F2.15. Leidžiami naudoti optiniai bei mechaniniai ginklo taikymosi įrenginiai.
F2.16. Leidžiama naudoti ginklo vamzdžio ilginimo priedus, kurie turi būti įskaičiuojami į
bendrą ginklo svorį.

F2.17. Šovinių dėtuvės varžybų metu yra draudžiamos. Jei dėtuvė prijungta prie ginklo, ji turi
būti naudojama kaip šovinio atrama (šovinys į dėtuvę neįstatomas).
F2.18. Šūvio atatrankos kompensatoriai ir/arba šūvio liepsnos slopintuvai, kurie tvirtinami
prie ginklo vamzdžio, yra draudžiami.
F2.19. Šūvio garso slopintuvai, kurie tvirtinami prie ginklo vamzdžio, yra draudžiami.
F2.20. Šoviniai gali būti gamykliniai arba užtaisyti rankiniu būdu. Rankiniu būdu užtaisomi
šoviniai turi atitikti šovinių standartus bei turi būti saugūs juos naudojant. Draudžiama
naudoti šarvamušes, trasuojančias, turinčias kietintą šerdį, skeveldrines kulkas.
F2.21. Ginklo ir kitos įrangos pakeitimai galimi tik fizinę negalę turintiems VD, tačiau
pakeitimai neturi suteikti privalumų VD kitų VD atžvilgiu.

F3. REIKALAVIMAI VARŽYBŲ DALYVIO PAGALBINĖMS
PRIEMONĖMS
F3.1.

Šaudymo pozicijoje šalia savęs (jei dėžės laikomos už VD, šie reikalavimai netaikomi)
galima turėti ginklo bei šaudymo priemonių dėžes, kurių aukštis (nepaisant kurioje
padėtyje yra dėžė) neviršija 30 cm. Ginklo bei šaudymo priemonių dėžės, šaudymo
vietoje, turi būti laikomos taip, kad netrukdytų kaimynams bei neapsaugotų VD ar jo
ginklo nuo vėjo, lietaus ar saulės.

F3.2.

Siekiant apsisaugoti nuo ginklo vamzdžio skleidžiamo karšto oro leidžiama naudoti
antimiražinę juostą arba specialią apsaugą, pritvirtintą prie ginklo vamzdžio.
Leidžiama naudoti kietą ar minkštą apsaugą nuo dulkių ir lietaus ginklo spynai
apsaugoti. Taip pat leidžiama naudoti vientisą, ne didesnę nei 1 kvadratinis metras,
permatomą apsaugą virš taikymosi įrenginio ir spynos, kuri įrengiama taip, kad:

F3.2.1. netrukdytų ŠV matyti ar ginklas yra užtaisytas ar ištaisytas;
F3.2.2. užtikrintų, kad apsaugos nenupūstų vėjas arba šūvio banga;
F3.2.3. netrukdytų VD kaimynams ir jų įrangai;

F3.3.

Asmeninės palapinės/pavėsinės yra draudžiamos.

F3.4.

Šaudymo vietoje ir/arba VD matomoje vietoje yra draudžiama naudoti bet kokius vėjo
greičio ir krypties nustatymo įrankius. VD šaudymų metu leidžiama naudotis užrašais,
skaitmeninėmis skaičiuoklėmis ir/arba atsispausdintomis vėjo lentelėmis. Tautinėms ir
komandos vėliavoms, pastatytoms šaudymo vietos užnugaryje, draudimas netaikomas.

F3.5.

Šaudymų metu, VD, vykdantys šaudymą, privalo naudoti klausos apsaugos priemones.

F4. ŠAUDYMO PAMAINŲ SUDARYMAS
F4.1.

Šaudymo pamainos turi būti sudaromos taip, kad varžybų metu būtų vienodai teisingai
paskirstytas šviesus paros laikas bei atsitiktine tvarka būtų keičiamos VD šaudymo
vietos skirtingose šaudymo rungtyse. Toks pats reikalavimas taikomas ir šaudymo
komandoms.

F4.2.

Draudžiama atlikti šaudymą iš to paties ginklo toje pačioje šaudymo pozicijoje dvi ir
daugiau iš eilės einančių pamainų.

F4.3.

Šaudymo pamainos turi būti sudarytos ir paskelbtos prieš varžybų pradžią.

F5. TAIKINIAI
F5.1.

Taikiniai turi būti parodomi iš anksto prieš varžybų pradžią.

F5.2.

Taikinių dydžiai pateikiami šių taisyklių B PRIEDE.

F5.3.

Jei šaudymo metu šaulys pastebėjo atplyšusį ar kitaip pažeistą savo taikinį, turi apie tai
nedelsiant informuoti SI arba ŠV. ŠV turi imtis visų priemonių netvarkingam taikiniui
sutvarkyti.

F5.4.

Jei šaulys per klaidą atliko šūvius ne į tą taikinį, kuris jam buvo nurodytas, apie tai turi
nedelsiant informuoti ŠV bei nurodyti, kiek šūvių ir į kurį taikinį atliko. ŠV apie tai
informuoja RST ir VT.

F5.5.

Lietuvos rekordas (didžiausias rezultatas) fiksuojamas tik šaudant į LTŠF arba ICFRA
patvirtintus taikinius ir tik LTŠF arba ICFRA patvirtintoje šaudykloje.

F6. ŠAUDYMO EIGA
F6.1.

F-Class varžybų metu šaudoma gulimoje padėtyje, išimtis taikoma fizinę negalią
turintiems asmenims, atsižvelgiant į saugumo reikalavimus. Šaudymo metu ginklo
kojelės (kojelių priekinė pado dalis, kuri liečiasi su atrama) arba ginklo priekinės
atramos kojelė/kojelės turi būti pastatomos taip, kad nekirstų priekinės šaudymo
linijos. Jei šaudykloje priekinė šaudymo linija nėra aiškiai pažymėta, šią liniją nustato
VT kartu su ŠV. Ginklo vamzdžio priekis PRIVALO kirsti priekinę šaudymo liniją bei
išlysti tiek, kad būtų pakankamai nutolęs nuo šalia esančio kaimyno.

F6.2.

Šaudymo metu negalima naudoti jokių papildomų ginklo apsaugų nuo saulės ar kitų
nepalankių oro sąlygų, išskyrus tas apsaugas, kurios nurodytos F3.2. punkte.

F6.3.

Šaudymo vietoje kiekvienas VD privalo vykdyti visus ŠV arba SI reikalavimus.

F6.4.

Draudžiama savarankiškai užimti šaudymo poziciją arba pradėti įsirenginėti šaudymo
poziciją be ŠV atskiro leidimo. Kiekvienų varžybų metu ŠV privalo suteikti mažiausiai
5 minučių laiko tarpą šaudymo pozicijos įrengimui ir pasirengimui šaudyti.

F6.5.

ŠV gali laikinai sustabdyti šaudymus dėl nepalankių oro sąlygų arba dėl saugumo
reikalavimų. Šaudymas tęsiamas ŠV sprendimu (žiūrėti F6.6. punktą).

F6.6.

Jei šaudymas buvo nutrauktas ne dėl VD kaltės ir ilgesniam nei 5 minučių laiko tarpui,
ŠV sprendimu ir esant bendram sutarimui, prieš pratęsiant šaudymą, gali būti atliktas
ne daugiau nei vienas ginklo prišaudymo šūvis.

F6.7.

ŠV sprendimu, VD gali būti nurodyta šaudyti į kitą taikinį, jei VD taikinys nuplyšo ar
sulūžo taikinio konstrukcija. Pakeitus taikinį, esant VD pageidavimui, gali būti
leidžiama atlikti prišaudymo šūvius.

F6.8.

Individualių varžybų metu galima stebėti VD taikinį, tačiau draudžiama VD pasakyti,
kokias šūvio korekcijas jis turi atlikti (žiūrėti F6.8.1. papunkčio reikalavimus).
Draudžiama turimus elektroninius prietaisus naudoti komunikacijai tarp VD ir kitų VD
ar stebėtojų. Elektroniniai prietaisai, nurodantys pataikymo tašką taikinyje, yra
leidžiami tik tuo atveju, jei tokiais prietaisais aprūpina VO.

F6.8.1. VD gali būti pasakoma šūvio pataikymo vieta, tačiau draudžiama sakyti VD kokias
vertikalias ar horizontalias taikiklio ar/arba taikymosi korekcijas jis turi atlikti.
F6.9.

Būti ties šaudymo linija (A PRIEDAS) leidžiama:

F6.9.1. varžybas organizuojančiam ir vykdančiam personalui, taip pat šaudyklos personalui;
F6.9.2. VD vykdantiems šaudymą;
F6.9.3. varžybų pagalbiniam personalui;
F6.9.4. VD asistentui (spotter), komandos nariams, jei to reikalauja šaudymo rungtis.
F6.10. Būti laukimo ir stebėjimo vietoje (A PRIEDAS) leidžiama:
F6.10.1. VD besirengiantiems šaudymui;
F6.10.2. oficialiems varžybų svečiams, varžybų rėmėjams ar jų atstovams;
F6.10.2. žiniasklaidos atstovams.
F6.11. Šaudymo metu draudžiama tyčia skleisti trikdančius garsus ar kitaip trikdyti šaulių
dėmesį. ŠV turi teisę pašalinti asmenis iš šaudyklos ribų, pažeidusius šio punkto
reikalavimus.
F6.12. Šaudymo nutraukimas. VD turi teisę nutraukti šaudymą savo noru neįvykdžius
šaudymo rungties reikalavimų. Draudžiama tęsti šaudymą toje pačioje rungtyje, jei
šaudymas buvo nutrauktas VD asmeniniu pageidavimu. Nutraukus šaudymą savo
noru, pasiektas VD rezultatas yra įskaičiuojamas į bendrą varžybų rezultatą. Nutraukus
šaudymą vienoje rungtyje, VD leidžiama dalyvauti kitose rungtyse.
F6.12. Papildomos apsaugos priemonės, atitinkančios F6.2 punkto reikalavimus, gali būti
įrengtos VO. Šios priemonės turi būti įrengtos vienodai visiems VD. VO turi užtikrinti,
kad papildomos apsaugos priemonės nesukelia VD dirbtinų kliūčių.

F6.13. Jei VD po ŠV komandos atliko atsitiktinį šūvį, toks šūvis įskaičiuojamas į bendrą
varžybų šūvių skaičių. Atlikti papildomą šūvį po atsitiktinio šūvio draudžiama.

F7. SAUGUMO PRIEMONĖS
F7.1.

VD atsako už naudojamo ginklo ir naudojamų šaudmenų saugumą. ŠV kartu su
ginklo naudotoju, esant poreikiui, atlieka pakartotiną ginklo, šaudmenų saugumo
patikrinimą.

F7.2.

Siekiant užtikrinti saugumą varžybų metu VD privalo:

F7.2.1.

nutraukti šaudymą nedelsiant, jei buvo pastebėti bet kokie naudojamo šaudmens
slėgio viršijimo pažymiai. Apie tai pranešti ŠV;

F7.2.2.

pranešti ŠV apie pastebėtus saugumo pažeidimus, daromus kitų VD.

F7.3.

ŠV, pastebėjęs bet kokius, jo manymu, saugaus elgesio su ginklu ir/arba
šaudmenimis pažeidimus, privalo nedelsiant sustabdyti to VD šaudymą (jei jis
šaudo) arba neleisti šauliui pradėti šaudymo iki bus pašalinti nustatyti trūkumai bei
apie tai informuoti VT. ŠV turi:

F7.3.1.

atlikti VD ginklo patikrinimą. Jei nustatyta, kad toliau šaudyti su ginklu nesaugu,
VD leidžiama pakeisti ginklą (žiūrėti F8.1. punktą);

F7.3.2.

atlikti šaudmenų patikrinimą. Jei šaudmenys turi bet kokius parako dujų slėgio
viršijimo požymius, tokiais šaudmenimis toliau vykdyti šaudymą draudžiama.
Leidžiama nesaugius šaudmenis pakeisti kitais.

F7.4.

Visi ginklai, esantys šaudykloje (išskyrus šaudymo iš ginklo metu) arba jos
prieigose turi būti saugūs, ištaisyti, keitiklis nustatytas saugos padėtyje, jei ginklo
spynos konstrukcija leidžia – išimtomis spynomis ir į spyną įkištais saugumo
indikatoriais (saugumo indikatorius turi būti to paties ilgio kaip spynos rėmas bei
ne mažiau nei 20 mm įkištas į vamzdžio šovinio lizdą). Šie reikalavimai taip pat
taikomi ginklams, esantiems ginklo dėkle.

F7.5.

Draudžiama be ŠV komandos užtaisyti ginklus ir/arba pradėti šaudymą. ŠV ar SI
gali bet kuriuo metu sustabdyti šaudymą dėl saugumo. Leisti tęsti šaudymą gali tik
ŠV. VD, pastebėjęs žmones, gyvūnus, transporto priemones ar žemai skrendančius
objektus šaudymo kryptimi, privalo nedelsiant informuoti ŠV arba SI.

F7.6.

Griežtai draudžiama atlikti „šaltą“ ginklo šaudymą ar taikymąsi ne šaudymo
linijoje, taip pat draudžiama atlikti šiuos veiksmus šaudymo linijoje be ŠV leidimo.

F7.7.

VD, pažeidęs saugumo reikalavimus, turi būti įspėtas ŠV. Jei pažeidimas
pasikartojo, VD turi būti nedelsiant šalinamas iš varžybų.

F7.8.

VD nesutikus, kad būtų atliktas jo naudojamo ginklo ir šaudmenų saugumo
patikrinimas, turi būti nedelsiant šalinamas iš varžybų.

F7.9.

Užstrigus neiššautam šoviniui lizde, esant galimybei, būtina ištraukti spyną, palikti
ginklą nukreiptą šaudymo kryptimi bei informuoti ŠV. Griežtai draudžiama bandyti
išmušti užstrigusį šovinį kišant vamzdžio valymo strypą pro vamzdžio laibgalį. Jei
užstrigusį šovinį pavyko ištraukti, VD leidžiama toliau tęsti šaudymą. Jei, užstrigus
šoviniui, nepavyksta atidaryti ginklo spynos, ginklas turi būti paliktas toje pačioje
pozicijoje iki šaudymo pabaigos. ŠV įsitikinus, kad šaudymo kryptimi yra saugu,
leidžiama, panaudojant visas turimas priemones, ištraukti užstrigusį šovinį.

F7.10.

Jei šovinio strigimas, aprašytas F7.9. punkte, varžybų metu pasikartoja daugiau nei
vieną kartą, tokie šoviniai laikoma nesaugūs.

F7.11.

Jei šovinys neiššovė, apie tai turi būti nedelsiant informuotas ŠV arba SI.
Draudžiama ginklą kreipti į šalis. Atidaryti spyną ir ištraukti neiššovusį šovinį
leidžiama išlaukus ne mažiau nei 30 sekundžių.

F8. GINKLO BEI ŠOVINIŲ PAKEITIMAS
F8.1.

Varžybų metu draudžiama keisti šaulio ginklą, jei jis ŠV nepripažintas nesaugiu.
Šūvių sklaidos dydžio padidėjimas dėl ginklo vamzdžio taršos nelaikomas ginklo
gedimu.

F8.1.1.

F/O klasės ginklas gali būti pakeistas kitu ginklu atitinkančiu F2.2. punkto

reikalavimus.

F8.1.2.

F/TR klasės ginklas gali būti pakeistas kitu ginklu, atitinkančiu F2.3. punkto
reikalavimus.

F8.1.3.

Jei ginklas buvo pakeistas atlikus bent vieną įskaitinį rungties šūvį, ginklo
iššaudymas nėra atliekamas.

F8.2.

Atliktu šūviu laikomas toks šūvis, kai visos ginklo spynos dalys veikia be sutrikimų,
o kulka yra išskridusi iš vamzdžio. Atliktu šūviu nelaikomas šūvis, kuris buvo
atliktas dėl saugumo patikrinimo.

F8.3.

Dėl ginklo gedimo ar siekiant pakeisti nesaugius šovinius, palikti šaudymo vietą
šaudymo metu galima tik gavus ŠV leidimą. Bendras pratimo laikas dėl ginklo ar
šovinių pakeitimo nestabdomas, tačiau VD, atlikusiam ginklo ar šovinių pakeitimą,
kompensuojamas sugaištas laikas pasibaigus bendram laikui, kompensuojamas
laikas skaičiuojamas nuo gedimo fiksavimo momento iki gedimo pašalinimo.

F8.4.

Jei ginklo ar šovinių gedimo negalima pašalinti ties šaudymo linija, VD gali būti
paskirtas atlikti pakartotinus šaudymus kitoje pamainoje - sprendimą dėl VD
perkėlimo į kitą pamainą priima VT.

F8.5.

VT kartu su ŠV savo nuožiūra prieš kiekvieną šaudymą gali atlikti VD ginklo
nuleistuko patikrinimą.

F8.6.

Prieš atliekant ginklo nuleistuko patikrinamą būtina įsitikinti, kad ginklas yra
saugus ir ištaisytas.

F8.7.

Ginklo nuleistuko patikrinimas turi būti atliekamas vadovaujantis F2.13. punkto
reikalavimais.

F9. GINKLO PRIŠAUDYMAS (BANDOMIEJI ŠŪVIAI)
F9.1.

Ginklo prišaudymui (bandomiesiems šūviams) turi būti skiriams papildomas laikas
prieš pratimą.

F9.2.

Ginklo prišaudymo šūviai neskaičiuojami į varžybų rezultatą.

F10. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
F10.1. Varžybų rezultatus skaičiuoja RST arba atskirai sudaryta rezultatų skaičiavimo
komisija, kuriai vadovauja RST.
F10.2. RST privalo užtikrinti tinkamą ir nešališką rezultatų skaičiavimą visų VD atžvilgiu.
F10.3. Varžybų rezultatų protokolas, pasirašytas RST, perduodamas VT.
F10.4. RST turi užtikrinti, kad po kiekvienos šaudymo rungties, iki tol, kol bus suskaičiuotas
rezultatas, VD taikiniai nebūtų perduoti VD ar kitiems asmenis bei nebūtų pažeisti juos
transportuojant.
F10.5. Suskaičiavus visus tos pačio rungties VD rezultatus, taikiniai gali būti perduoti VD
asmeniškai pareikalavus.
F10.6. Skundus dėl rezultatų sprendžia VT kartu su RST, dalyvaujant VD, pateikusiam
skundą.
F10.7. Visi šūviai vertinami kaip 7.82mm diametro šūviai.
F10.8. Jei šūvis kerta liniją tarp dviejų taškų sektorių, užskaitomas didesnis taškas.

F11. NUOBAUDOS
F19.1.

VD už padarytus pažeidimus varžybų metu gali būti skiriamos šios nuobaudos:

F19.1.1. įspėjimas;
F19.1.2. taškų neįskaitymas;
F19.1.3. rungties rezultato neįskaitymas;
F19.1.4. diskvalifikacija iš varžybų;
F19.1.5. suspendavimas.

F19.2.

Įspėjimas. Skiriamas už nesunkius šių taisyklių ir/arba varžybų vykdymo tvarkos
nesilaikymo pažeidimus, kuriuos padarius nebuvo sukeltas pavojus sau ir/arba
aplinkiniams. Taip pat už veiksmus, kurių pasekmės suteikė VD pranašumą prieš
kitus VD. Nuobaudą skiria ŠV arba VT.

F19.3.

Taškų neįskaitymas. Skiriamas už savavališko šūvio atlikimą be komandos ar/arba
pasibaigus rungties laikui, taip pat už šaudymą į neteisingai pasirinktą taikinį.
Nuobaudą skiria VT.

F19.4.

Rungties rezultato neįskaitymas. VT gali skirti šią nuobaudą už:

F19.4.1. neatvykimą nustatytu laiku ar vėlavimą atvykti į šaudymo poziciją;
F19.4.2. atsisakymą vykdyti SI arba ŠV nurodymus;
F19.4.3. nesilaikymą nustatytos varžybų tvarkos;
F19.4.4. netinkamą ir/arba nesaugų ginklo naudojimą;
F19.4.5. ginklo priedų ir šaudymo įrangos naudojimą, kurie pažeidžia šių taisyklių nuostatus;
F19.4.6. paliekant šaudymo vietą po šaudymo su neištaisytu ginklu arba neįstatytu saugumo
indikatoriumi;
F19.4.7. duodamus patarimus VD dėl šūvio korekcijos, kurie neatitinka F6.8 punkto
reikalavimų;
F19.4.8. ginklo pakeitimą, nesilaikant šių taisyklių reikalavimų;
F19.4.9. neteisingos savo ar ginklo priedangos naudojimą, nesilaikant šių taisyklių
reikalavimų;
F19.4.10. savavališką, be komandos, spynos užrakinimą, esant neiššautam šoviniui lizde.
F19.5.

Diskvalifikacija iš varžybų. Skiriama už šių taisyklių ir/arba varžybų vykdymo
tvarkos nesilaikymo pažeidimus, kurie sukelia pavojų sau ir/arba aplinkiniams. Taip
pat VT nuobaudą gali skirti už:

F19.5.1. atsitiktinį šūvį, neatsižvelgiant kurioje vietoje jis padarytas;
F19.5.2. užtaisyto ginklo laikymą, nešiojimą, išskyrus šaudymo poziciją, jei to nenurodė ŠV;
F19.5.3. atliktą šūvį nesaugia kryptimi;
F19.5.5. bet kokį elgesį, kuris sukelia pavojų VD ir aplinkiniams;
F19.5.6. dalyvavimą varžybose ne savo vardu;
F19.5.7. pasikartojantį ginklo, šovinių, ginklo priedų ar šaudymo įrangos naudojimą,
neatitinkantį šių taisyklių reikalavimų;
F19.5.8. bandymą papirkti teisėjus ar varžybų organizatorius, siekiant asmeninės ar
kolektyvinės naudos;
F19.5.10. bandymą suklastoti ar jau suklastotą taikinį, siekiant pakeisti rezultatą;
F19.5.11. vagystes varžybų metu;
F19.5.13. už rodomą nepagarbą VT, VO, kitiems VD, svečiams ar žiūrovams.
F19.6.

Suspendavimas. Suspendavimas yra draudimas dalyvauti oficialiose LTŠF
organizuojamose varžybose. Suspendavimo laiką, atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį
ir padarinius, nustato LTŠF sudaryta komisija. Visi komisijos sprendimai
įforminami raštiškai. Suspendavimas gali būti skiriamas už bet kuriuos šiose
taisyklėse išvardintų punktų pažeidimus arba dubliuojamas kartu su bet kuria
nuobauda.

F20. LYGIOSIOS.
F20.1. Esant absoliučiai vienodam rezultatui (taškų skaičiui) nugalėtojas yra nustatomas kai:
F20.1.1. nugalėtojas yra apdovanojamas taure, diplomu ar kitu nugalėtojo prizu;
F20.1.2. pirmos trys vietos yra apdovanojamos medaliais, diplomais ar kitais prizais;
F20.1.3. reikalinga nustatyti nugalėtojus likusiems apdovanojimams.

F20.2. Lygus rezultatas skelbiamas tada, kai du ar daugiau šaulių surenka absoliučiai vienodą
taškų ir V skaičių.
F20.3. Tik VD asmeniškai gali dalyvauti pakartotiname šaudyme, jei toks yra nustatytas. Jei
VD atsisako vykdyti pakartotinį šaudymą ar laiku nepasirodo šaudymo pozicijoje, jis
automatiškai užima žemiausią vietą tarp tų, kurių rezultatas vienodas.
F20.4. Pakartotinas 5 šūvių šaudymas turi būti vykdomas tolimiausioje varžybų distancijoje.
Jei pakartotino šaudymo metu nugalėtojo nustatyti nepavyko, toks šaudymas
kartojamas tol, kol bus nustatytas nugalėtojas.
F20.4.1. Pakartotino šaudymo metu šauliams skiriami atskiri taikiniai.
F20.4.2. Penkių šūvių serijai skiriamas 5 minučių laikas.

____________________________________

A PRIEDAS
ŠAUDYMO POZICIJA

A1. Šaudymo pozicija turi būti įrengta ties šaudymo linija ir aiškiai pažymėta. Už šaudymo
pozicijos turi būti įrengta ir aiškiai pažymėta užnugario linija, tarpas tarp šaudymo linijos ir

užnugario linijos turi būti ne mažesnis nei 4 m. Laukimo ir/arba stebėjimo vieta įrengiama už
užnugario linijos. Jei varžybos organizuojamos komandoms, tai laukimo vieta turi būti
suskirstyta taip, kad komandoms būtų skirtas vienodas plotas kitų komandų atžvilgiu.
A2. Už varžybų organizavimą ir šaudyklos eksploatavimą atsako varžybų organizatorius.

PRINCIPINĖ ŠAUDYKLOS SCHEMA

B PRIEDAS

TAIKINIAI IR JŲ DYDŽIAI
B1.
Taikmens žiedo dydis (mm) iki žiedo išorinio krašto.
TAŠKAI

X (5.1)

5

4

3

2

1

300m

35

70

140

280

420

600

400m

46

93

186

373

560

800

500m

72

145

290

660

1000

1320

600m

80

160

320

660

1000

1320

660m

88

176

352

762

1100

1452

700m-1000m

127

255

510

815

1120

1830
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