
 ZARASŲ MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJA             TVIRTINU 
 
                                              NU O S T A T A I                                      Valdybos pirmininkas                 
                                                                      Balys Vilimas 
 
TIKSLAS         
Populiarinti sportinį šaudymą, gerinti šaudymo įgudžius, išaiškinti geriausius šaulius ir komandas.                                          
LAIKAS IR VIETA 
2010-07-17    9 val. Zarasų šaudykloje.                                                                                                                         
DALYVAVIMAS 
Komandomis dalyvauja Zarasų MŽD medžiotojų būrelių ir klubų komandos. Komandos sud÷tis - 3 
šauliai. Komandos starto mokestis – 70.00 lt. 
Individualiai dalyvaujančių šaulių kiekis neribojamas. Starto mokestis - 30,00lt. Individualiai 
kviečiami dalyvauti ir kitų draugijų ar skyrių medžiotojai. 
VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS 
Komandos lygiavamzdžiais šautuvais tranš÷jin÷je aikštel÷je šaudo po 2 šūvius į 10 l÷kštučių iš 5 
pad÷čių. Individualiai dalyvaujantys šauliai atlieka tą patį pratimą kaip ir komandin÷se varžybose. 
Iki taikinio paleidimo šautuvas laikomas nuleistas ir pakeliamas tik davus komandą paleisti l÷kštutę. 
TAŠKAI SKAIČIUOJAMI: 
Numušus l÷kštelę pirmu šūviu - 10 taškų, antru šūviu - 8 taškai. 
Komandiniai taškai sumuojami. 
Komandoms, už÷musioms I - III vietas ir surinkus vienodą taškų skačių nugali surinkę daugiau 
taškų pirmu šūviu. 
Individualiose varžybose nugali surinkes didesnę taškų sumą. Surinkus vienodą taškų skaičių nugali 
surinkęs daugiau taškų pirmu šūviu. 
 
ŠAULIAI, VARŽYB Ų METU PAŽEIDĘ SAUGAUS ELGESIO TAISYKLES, 
DISKVALIFIKUOJAMI 
 
APDOVANOJIMAS 
Komandin÷je rungtyje: 
I-a vieta - pereinamas prizas, diplomas ir 40 % starto mokesčio sumos. 
II-a vieta - diplomas ir 30 % starto mokesčio sumos. 
III-ia vieta - diplomas ir 20 %starto mokesčio sumos. 
Šauliai, komandin÷se varžybose už÷mę I-II-III vietas pagal asmeniškai surinktus taškus 
apdovanojami diplomais ir asmenin÷mis dovanomis. 
Individualiose rungtyse: 
I-a vieta - diplomas ir 40 % starto mokesčio sumos. 
II-a vieta - diplomas ir 30 % starto mokesčio sumos. 
III-ia vieta - diplomas ir 20 % starto mokesčio sumos. 
Jaunieji šauliai - iki 14 metų, šaudo oriniu šautuvu 5 šūvius į taikinį 10 m atstumu. Nugali surinkę 
didžiausią taškų skaičių. I-III vietos nugal÷tojai apdovanojami diplomais ir asmenin÷mis 
dovan÷l÷mis. 
 
Papildomos sąlygos: 
Varžybose šaudoma 12 kal. Mirage T2 Competition 7,5 24 g. ir 16 kal. S&B 32 gr. šoviniais.  
Šaudymo metu nenaudojami jokie papildomi optiniai taikikliai.  
Varžyboms teis÷jauja: Vyriausias teis÷jas - B.Vilimas. Teis÷jai - J.Šukštulis, V.Mickevičius, 
P.Bačiulis, G.Altanas. 
 
ŠVENTöS RöMöJAI : Dainius Spirikavičius,Mickevičiaus įm.”Diana”. 
 


