ŠAUDYMO VARŽYBOS
VARŽYBŲ REGLAMENTAS
VARŽYBŲ TIKSLAS: Surengti istorines sportinio šaudymo varžybas, siekiant nustatyti geriausius
šaulius, o taip pat atkurti XIX a. antrosios pusės JAV Laukinių Vakarų įsisavinimo laikotarpio dvasią.
VARŽYBŲ VIETA: UAB Šaudymo Centras šaudykla, Pramonės g. 97-1, LT-11115 Vilnius.
VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2019 m. kovo 17 d., pradžia 10:30 val.
DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki kovo mėn. 15 dienos
internete adresu http://www.blackpowder.lt. Galutinė registracija šaudykloje varžybų dieną.
Registracija varžybų dieną vyks nuo 10:30 iki 10:45 val.
STARTINIS MOKESTIS: 25 eurų už visas rungtis, 20 eurų už vieną (revolverio arba šautuvo). Nuo
startinio mokesčio atleidžiami nepilnamečiai.
RUNGTYS: Varžybų programą sudarys atskiri 5 pratimai revolveriui ir 1 šautuvui.
Prieš pratimą teisėjas supažindins su pratimo sąlygomis (brifingas). Šaulys, neišklausęs brifingo, neturi
teisės startuoti pratime.
PROCEDŪRA: Kaip bus pranešta brifingo metu. Varžybų pratime dalyvis gali naudoti ir antrą revolverį.
Revolverio gaiduką galima atlaužti tik pilnai ištraukus ginklą iš dėklo saugia kryptimi.
REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS: Pratimo atlikimo laikas skaičiuojamas naudojant taimerį, o rezultatai
sumuojami ir laimėtojai nustatomi naudojant specialią programinę įrangą (CAS Scoring).
Revolverio šaudymo varžybų rezultatai skaičiuojami atsižvelgiant į bendrą šaudymo laiką (Total Time
Scoring), taip pat baudos taškus už nepataikymus (+5 sec.), procedūros klaidas (+10 sec.) ir įvairius kitus
taisyklių pažeidimus. Kiekvienas pratimas vertinamas atskirai; galutinis šaulio rezultatas atitinkamoje
kategorijoje ir/ar rungtyje/varžybose skaičiuojamas įvertinus bendrą pratimams atlikti sugaištą laiką ir
visas pratimuose skirtas baudas.
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TAIKINIAI: varžybose naudojami popieriniai ir/arba metaliniai taikiniai.
GINKLAI IR ŠAUDMENYS: Dalyviai varžybose gali dalyvauti su šešiašūviais SA veikimo kapsuliniais
revolveriais (tik replikomis), atitinkančiais Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo
„senovinio ginklo kopija” sąvoką (Percussion Division), arba SA veikimo centrinio dūžio šešiašūviais
revolveriais (Frontier Cartridge Division). Visi šaudmenys turi būti užtaisomi tik švininėmis kulkomis.
Revolverių varžyboms reikės ne mažiau kaip 24 šaudmenų/šovinių.
Šautuvai – užtaisomi per vamzdžio laibgalį. Du taikiniai po 3 šūvius.
Dalyviai gali šaudyti savo arba skolintais ginklais. Varžybų organizatoriai ginklų varžyboms neteikia.
DALYVIAI: Varžybose gali dalyvauti visi užsiregistravę šauliai.
ĮRANGA IR APRANGA: Varžybų metu ginklai turi būti pernešami tik patikimuose dėkluose
(pageidaujama istorinį laikmetį atitinkančiuose odiniuose dėkluose). Varžybų dalyviai ir svečiai
kviečiami atvykti su XIX a. JAV Laukinių Vakarų įsisavinimo laikmečio dvasią atitinkančiais rūbais.
Draudžiama dalyviams vilkėti karinio pavyzdžio rūbus („kamufliažą“).
APDOVANOJIMAI:
I-III vieta individualioje įskaitoje: diplomas ir medalis.
VARŽYBOSE DRAUDŽIAMA:
1. Naudoti šaulio ir aplinkinių gyvybei bei sveikatai pavojų keliančius ginklus ir šaudmenis.
2. Šaudyti neturint akių ir ausų apsaugų.
3. Kategoriškai draudžiama rūkyti ar naudoti atvirą ugnį šaudymo ir užtaisymo zonose.
4. Paruošti ginklą šaudymui be teisėjo komandos (pvz., ištraukti ginklą iš dėklo pratimo atlikimo
vietoje).
5. Dalinai užtaisyti ginklą ne tam skirtoje vietoje.
SAUGUMO REIKALAVIMAI:
1. Ugnies linijoje gali būti tik šaulys ir teisėjai.
2. Ginklai į ugnies liniją atsinešami tik dėkluose.
3. Ginklą pilnai galima užtaisyti (uždėti kapsules) tik specialiai nurodytoje vietoje.
4. Prieš varžybas dalyviai susipažįsta su saugaus elgesio šaudykloje reikalavimais bei pasirašo saugaus
elgesio instruktavimo protokole.
5. Kategoriškai draudžiama rūkyti ar naudoti atvirą ugnį šaudymo ir užtaisymo zonose.
DALYVIAI GALI BŪTI DISKVALIFIKUOTI, JEIGU:
1. Nesilaiko saugumo reikalavimų.
2. Yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų.
3. Kitaip trukdo varžybų eigą.
ORGANIZATORIAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI VARŽYBŲ NUOSTATUS IR TVARKĄ.
Daugiau informacijos: www.blackpowder.lt.
El. paštas: stampi@blackpowder.lt.

