
 
 

Lietuvos miškininkų 
stendinio šaudymo varžybos 

Generalinės miškų urėdijos taurei laimėti 
 

 

Š. m. birželio 3 d. (šeštadienį) "Jurbarko saugaus eismo šaudykla“ (Oksalio 

šaudykla), Giedrių km. LT- 74252 Jurbarko rajonas - vyks  komandinės šaudymo varžybos  

lygiavamzdžiais  šautuvais. Varžybose dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, Generalinės ir 

miškų urėdijų, ASU, Miškotvarkos instituto komandos ir pavieniai užsiregistravę šauliai. 

Varžytis gali tik išvardintų įstaigų deleguoti šauliai, turintys galiojančius leidimus laikyti 

(nešioti) ginklą. 

 
Varžybų dalyvių atvykimas ir registracija – 900–930 val. 

 
Varžybų atidarymas – 945 val. 
Varžybų pradžia  – 1000 val. 

 
1.    KOMANDŲ SUDĖTIS: 

 

Kiekvienai komandai atstovauja  3 (trys) šauliai 

 
2.   RUNGTYS: 

 

2.1.       SPORTINGAS (supaprastintas variantas, kai šaudoma tik vienoje aikštelėje) 
 

Sportingo aikštelėje įrengiama taip, kad varžybų dalyviai galėtų šaudyti sąlygomis, kiek 

galima artimesnėmis įvairių paukščių  medžiojimui. Šaudoma po keturis šovinius į atskrendančias 

ir nuskrendančias antis. 

Dalyviai lygiavamzdžiu šautuvu šaudo dviejose sportingo aikštelėse. Šautuvo kalibras ne 

didesnis kaip 12 kal. 

Šoviniai – organizatorių. 

 
Šaudymo į taikinius tvarka: 

 
2.1.1.   Rungtyje šaudoma grupėmis po 4 (keturis) šaulius, atliekant rotaciją 4 

(keturiose) šaudymo vietose. 

Varžybų metu dalyviai atlieka vieną SERIJĄ, susidedančią iš 8 taikinių (skrendančių lėkštelės 

formos taikinių), t.y. 2 (du) taikiniai kiekvienai šaudymo vietai. 
Šūvių kryptys ir tvarka nustatoma teisėjų prieš pat varžybas. 

2.1.2.   Grupės  šauliai  pozicijas  vietose  užima tokia tvarka,  kokia  jie surašyti 
protokole. 

2.1.3.   Šautuvo padėtis taikinio prašymo metu yra laisva (prie peties arba ne). 

Šūvio metu šautuvas PRIVALO būti atremtas į petį. 

2.1.4.   Šauliai  į  kiekvieną  taikinį  šauna  paeiliui,  kaip  nurodyta  šaudymo  į 

taikinius tvarkoje. 

2.1.5.   Kiekvienam šauliui duodamas ne ilgesnis kaip 10 sekundžių laiko tarpas 

taikinio  arba  taikinių  prašymui  po  to,  kai  iššovė  šaulys  iš  ankstesnės 

vietos. 

Pereinant iš vietos į vietą, šautuvai turi būti ATLENKTI ir NEUŽTAISYTI. 

2.1.6.  Varžybų rezultatus registruoja teisėjas arba jo atstovas, kuriuo gali būti 

kuris nors šaulys. Rezultatai yra iškabinami centrinėje skelbimų lentoje arba 

pateikiami sekretoriato monitoriuje. 



 

2.1.7.  Šaulys,  išeidamas  iš  šaudymo  aikštelės,  turi  patikrinti,  ar jo  rezultatai 
protokole yra teisingai užrašyti. Jeigu šaulys nesutinka su rezultatu, JIS 
TURI TUOJ PAT APIE TAI PRANEŠTI TEISĖJUI, BET GALUTINĮ 
SPRENDIMĄ PRIIMA TEISĖJAS. 

2.1.8.                           Vertinimas: 
 

Į pavienį taikinį skiriami 2 (du) šoviniai, į kiekvieną taikinį. 

Už kiekvieną muštą lėkštelę (lėkštelė pilnai suyra arba atskyla matoma 
taikinio dalis) skiriami 10 (dešimt) taškų. 

Maksimalus  tašų  skaičius  rungtyje  –  80  taškų  (t.y.  numuštų  lėkštelių 
skaičius dauginamas iš 10 ). 

 
2.1.9.   Dalyviams  surinkus  vienodą  taškų  skaičių,  nugalėtojas  išaiškinamas 

šaudant iki pirmo nepataikyto šūvio. 

 
3.    GINKLAI IR ŠAUDMENYS 

 

3.1. Leidžiama  naudotis  visokiais  (lygiavamzdžiais)  ginklais,  įskaitant  ir 

pusiau automatinius, su sąlyga, kad jų kalibras neviršija 12, o jų vamzdžio 

ilgis yra ne mažesnis nei 66 cm. 

3.2. Šautuvus  reikia  nešioti  atlaužtus;  pusiau  automatinius  šautuvus  reikia 

nešioti SU ATVIRU UOKSU ir nukreipus vamzdį tiesiai į viršų arba į apačią. 

3.3. Kai šaulys nesinaudoja šautuvu, jis turi būti laikomas vertikaliai guboje ar 

panašioje tam skirtoje vietoje. 
3.4.      Draudžiama liesti kito šaulio šautuvą be jo leidimo. 
3.5. Sugedus šautuvui,  ir  t eisėjui   tai  patvi rtinus,  tos pačios serijos metu 

šaulys turi teisę paprašyti naujo taikinio, bet tik du  kartus. Sugedus šautuvui 

trečią ir daugiau kartų, taikiniai, į kuriuos neiššauta, laikomi nuliais. Teisėjui 

leidus, šaulys  turi  teisę  tęsti  šaudymą  savo  grupėje,  su  sąlyga,  jeigu  jis 

nedelsdamas įsigyja kitą šautuvą. Jeigu tai neįmanoma, jis turi palikti savo vietą 

grupėje ir į likusius taikinius šaudyti kitoje grupėje, jeigu ten yra laisva vieta 

ir jeigu tam neprieštarauja  žiuri,  susidedanti  iš  varžybų  organizatorių  ir 

teisėjų.  Jeigu šautuvas yra suremontuojamas iki tol, kol jo grupė baigs šaudyti 

toje šaudymo vietoje, šaulys, teisėjui leidus, gali vėl užimti savo vietą grupėje. 

3.6. Šoviniai     –     organizatorių.     Norintys     varžybose     dalyvauti     su 

lygiavamzdžiu šautuvu, mažesnio kaip 12 kalibro, dėl šovinių įsigijimo 

turi kreiptis į organizatorius iš anksto, kad būtų galima užtikrinti 

aprūpinimą. 

 
4.   REZULTATAI BEI PROTESTAI 

 

4.1.      Kiekvienoje rungtyje vertinami geriausi rezultatai siekiant išaiškinti nugalėtoją 
bei antros ir trečios vietos laimėtoją. 

4.2. Galutinį     sprendimą     dėl     šaudymo     rezultatų,     esant    protestui,     priima 

VYRIAUSIASIS   TEISĖJAS.   Kiti   TEISĖJAI,   norėdami   pakomentuoti   esamą 

situaciją, pakelia ranką ir išreiškia vyriausiam teisėjui savo nuomonę. Atsižvelgęs į ją, 

vyriausiasis teisėjas priima galutinį sprendimą. Komandos nariai neturi teisės 

komentuoti ar kitaip pakeisti teisėjo nuomonės.



 
 
 

5.    TEISĖJAVIMAS 
 

Teisėjai pasižada: 
5.1.             Laikytis varžybų nuostatų ir stebėti, kad visi kiti jų laikytųsi. 
5.2.             Sprendimus priimti sąžiningai ir nešališkai. 

5.3.             Būti šalia šaudymo zonos, kad galėtų objektyviai vertinti varžybų eigą. 

5.4.             Savo sprendimus skelbti garsiai ir aiškiai, kad visi šauliai girdėtų. 

5.5.             Atidžiai išklausyti šaulių nusiskundimų bei prieštaravimų. 

5.6.             Visada su savimi turėti varžybų nuostatus. 

5.7. Teisėjai  su  žiuri  (kurią  sudaro  komandų  atstovas)  priežiūra  stebi  ar 

laikomasi taisyklių, kontroliuoja, kad žiūrovai netrukdytų šauliams. 

5.8.              Teisėjai  atsakingi  už  komandų  „UGNIS!“,  „NUTRAUKTI  UGNĮ!“, 

„IŠIMTI ŠOVINIUS!“ paskelbimą, kad šaudymas vyktų sklandžiai. Teisėjai taip 

pat turi žiūrėti, kad  ginklai būtų laikomi bei nešiojami tinkamai, be pavojaus 

aplinkiniams. 

 
6.    BAUSMĖS  

 

6.1.            Visi  šauliai,  dalyvaujantys  varžybose  turi  susipažinti  su  šiais  nuostatais  ir 
įsipareigoja jų laikytis. Jie sutinka priimti sankcijas bei bausmes, jei nesilaikys šių nuostatų. 

6.2. Bet koks šaulio elgesys, arbitro įvertintas kaip  pavojingas,  gali baigtis  šaulio 

pašalinimu iš varžybų be atskiro įspėjimo. 

6.3. Jei teisėjas mato, kad šaulys specialiai atidėlioja šūvį ar kaip kitaip nesportiškai 

elgiasi, dėl jo tolimesnio dalyvavimo varžybose sprendžia žiuri, kurią sudaro teisėjai ir 

varžybų organizatoriai. 

 
7.   BENDROS TAISYKLĖS : 

 

7.1. Šaudymo metu užstrigus ar sugedus ginklui, šaulys turi likti šaudymo vietoje, 

ginklą laikydamas nukreiptą į ugnies liniją, jo neatidarinėti ar kitaip bandyti vietoje 

pašalinti gedimą. 

7.2. Ginklas laikomas netinkamu šaudyti jei: 

a.   šaudant nebūtų užtikrintas visiškas saugumas. 

b.   ginklas neuždega kapsulės. 

c.   tuščias    šovinys    neišstumiamas    iš    vamzdžio    dėl    mechaninių    problemų 

(pusautomatyje). 

Paskutiniais dviem atvejais šaulys, be jokios  baudos, gali šaudyti į naują taikinį du kartus, 

nepakeitęs šautuvo. Trečias ir sekantys  kartai, kai ginklas neveikia, yra vertinami nuliu. 
7.3.Jei   teisėjas   nusprendžia,   kad   ginklas   nebus   greitai   pataisytas,   šaulys   gali 

pasiskolinti ginklą su ta sąlyga, kad nuo sugedusio ginklo paskutinio naudojimo 
praeis ne daugiau nei 3 minutės. 

7.4.Šaulių drabužiai turi būti medžiokliniai, kokiais vilkima šalyje. Marškinėliai turi būti 
bent  su  trumpomis  rankovėmis,  gali  būti  su  apykakle  arba  be  jos,  tačiau 
marškiniai  arba  bliuzonas  turi  būti  su  apykakle.  Negalima  vilktis  švarko  ant 
nuogos   krūtinės.   Saugumo   sumetimais   draudžiama   vilkėti   neprigludusius 
drabužius ir neužsegamą avalynę. 

7.5. Kiekvienas  šaulys  turi  turėti  matomą  numerį.  Numerių  neturintys  šauliai  yra 
diskvalifikuojami. 

7.6. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami



 
 

Varžybų metu visiems šaudyklos teritorijoje esantiems žmonėms griežtai draudžiama 
vartoti alkoholinius gėrimus. 

 
7.7.Šauliai šaudymo vietoje turi dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugas. Ausų 

apsauga yra privaloma ir žiūrovams;  pirštinės šaudant yra leidžiamos. 

7.8.Visi  šaunamieji  ginklai,  net  neužtaisyti,  turi  būti  atidžiai  prižiūrimi  šaulio, 

nešiojami dėkluose. Kai šaulys nesinaudoja ginklu, jis turi būti padėtas dėkle ar 

panašioje saugioje vietoje. Kitų šaulių ginklai negali būti liečiami be savininko 

leidimo. Bet koks šaulio bandymas naudoti užtaisytą ginklą prieš komandą ŠAUTI 

ir po komandos NUTRAUKTI ŠAUDYMĄ gali baigtis įspėjimu arba šaulio 

pašalinimu iš varžybų po pakartotinio nusižengimo. Jei šaudymas dėl kokių nors 

priežasčių būtų sustabdytas,  ginklas iškart turi  būti atidaromas ir neužtaisomas 

pakartotinai be teisėjo leidimo. 

7.9. Šaudymas ne į taikinius yra draudžiamas. Šauliai varžybų metu negali šaudyti į 

kitų šaulių bei gyvus taikinius. Šauliai gali būti nubausti už bet kokį atsitiktinį šūvį. 

 

8.   Apdovanojimai : 
 

 

Komandai nugalėtojai įteikiama taurė ir diplomas 

Komandai II vietos laimėtojai – taurė ir diplomas 

Komandai III vietos laimėtojai – taurė ir diplomas 
 
 
 

Šauliui, I rungties nugalėtojui individualioje įskaitoje, už: 
I vietą įteikiamas atminimo medalis, diplomas 
II vietą – atminimo medalis, diplomas 
III vietą – atminimo medalis, diplomas. 

Individualioje įskaitoje yra moterų, vyrų ir bendra įskaitos. 

P.S. Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų taisykles, apie pasikeitimus informuodami e.p. 

Varžybų globėjas LRS Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika 
Rengėjai: GMU, miškų urėdijos ir VšĮ „Muzikos fiesta“ 
Vykdytojas VšĮ „Muzikos fiesta“ 

 
Registracijos mokestis komandai – 270€ 

Registracijos mokestis asmeniui – 90€ 


