
2019 metų rugsėjo mėn. 21 d. vyks LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ LYGOS šaudymo į skraidančias 

taikinius varžybų  finalas. Kviečiame dalyvauti visus Lietuvos medžiotojus ir šaulius bei jų 

palaikymo komandas. 

Šventės rėmėjai: 

LMŠF , SENDINIO ŠAUDYMO CENTRAS , PULSAR, ŽALA ARMS, 

MEDŽIOKLIS,OKSALIS,VOLLIT. 

Šaudymo į skraidančias lėkštutes varžybų ,,MEDŽIOTOJŲ LYGOS FINALAS 2019“ 

NUOSTATAI 

Tikslas: 

Populiarinti sportinį šaudymą, gerinti šaudymo įgudžius, išaiškinti geriausius šaulius ir komandas. 

VIETA, LAIKAS, ORGANIZAVIMAS  

Varžybų organizuoja  Lietuvos medžioklinio šaudymo ferderacija ir Stendinio šaudymo centras 

2019-09-21 

9:00 -16.00  

Lietuvos sporto centro šaudykla  

Adresas : S. BATORO G. 90A, Vilnius.  

Dalyvavimas: 

Maksimalus dalyvių skaičius 96 . Dalyvauti gali visi norintys ir turintis leidimus ginklui. Lietuvos 

šaudyklų komandos bus sudarytos varžybų eigoje pagal 5geriausius rezultatus. Komandos sudėtis – 

ne mažiau 5 šauliai . Registruojantis į komandą būtina nurodyti šaudyklos, kurioje treniravotės 

pavadinima. 

Individualiai dalyvaujančių šaulių kiekis ribojamas iki 96. Starto mokestis – 35eur. Individualiai 

leidžiama dalyvauti visiems Lietuvos medžiotojams ir sportininkams. 

REGISTRACIJA: išankstinė registracija.  



Dalyvių registracija vyksta elektroniniu būdu:   

 Registruotis galima iki 2019-09-20 /17.00. 

 http://www.sporting.lt/registracija-i-medziotoju-lygos-finalini-etapa/ 

Registruojantis nurodyti visą reikalaujamą informaciją. 

Varžybų vykdymo sąlygos: 

Lygiavamzdžiais šautuvais  aikštelėje šaudome   25 lėkštutes iš 5 padėčių pagal FITASC taisykles. 

Viso šaudome 100 taikinių (4 aikštelės).Iki taikinio (lėkštutės) paleidimo šautuvas gali buti 

laikomas šauliui patogioje padėtyje ir davus komandą paleidžiama lėkštutė. 

Šaudoma 12-16-20 kalibro lygiavamzdžiais šautuvais ir  šoviniais užtaisytais ne didrsniais kaip 2,50 

mm šratais , kurių svoris ne didesnis kaip 28 gr. Šaudoma tik  gamykloje užtaisytais šoviniais.  

Taškų skaičiavimas: 

Numušus lėkštutę pirmu ar antru šuvių yra skaičiuojamas vienas taškas pavieniuose taikiniuose. 

Dupletuose turi būti šaunama vienu šūviu į vieną taikinį ir kiekvienas pataikymas yra skaičiuojamas 

kaip vienas taškas. 

Komandiniai taškai sumuojami kievieno šaulio ir  į įskaitą patenka penki geriausi rezultatai.  

Individualiose varžybose nugali surinkęs didesnę taškų sumą.  

Saugumas: 

Prieš varžybas dalyviai susipažįsta su saugaus elgesio šaudykloje reikalavimais ir pasirašo saugaus 

elgesio instruktavimo žurnale.Varžybose bus vadovaujamasi F.I.T.A.S.C patvirtintomis  

medžioklinio šaudymo varžybų taisyklėmis. Šautuvo diržą ir papildomą įrangą (kalimatorius) 

naudoti draudžiama. Dalyviai šaudmenimis apsirūpina patys ir varžosi su savo turimais šautuvais. 

Atsiradus konkrečioms nenumatytoms aplinkybėms varžybų organizatoriai ir teisėjai gali koreguoti 

varžybų programą ir eigą. Jie turi teisę pašalinti iš varžybų apsvaigusius nuo alkoholio ar kitų 

svaiginamųjų, narkotinių medžiagų varžybų dalyvius, negrąžinat jiems startinio mokesčio. Esant 

būtinybei varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus.  



Šauliai, dalyvaujantys varžybose, įsipareigoja laikytis šaudymo tvarkos ir saugos taisyklių, būti 

draugiški su kolegomis,teisėjais  ir varžybų personalu.Dalyvauti visoje varžybų programoje, 

įskaitant varžybų atidarymą ir apdovanojimų ceremoniją. Organizatorius turi teisę dalyviams, 

nesilaikantiems įsipareigojimų ir/ar sportinės etikos, taikyti nuobaudas ir/ar diskvalifikuoti.  

Apdovanojimai: 

Individualioje rungtyje: 

Apdovanojami šauliai-medžiotojai 1-2-3 grupėse nuo 1 iki 5 vietos . Grupės bus paskirstytos pagal 

rezultatus varžybų eigoje po trijų serijų . Šaulių-medžiotojų grupėje galės dalyvauti ir D grupės 

LMŠF nariai. Visi kiti LMŠF nariai norinys dalyvauti varžybose bus priskirti atskirai sportininkų 

grupei ir apdovanoti nuo 1iki 5 vietos. 

Komandinėje rungtyje: 

Komandinėse varžybose šauliai užėmę I-II-III vietas pagal asmeniškai surinktus taškus 

apdovanojami atminimo taurėmis ir rėmėjų dovanomis. 

Treniruotės: 

Oficiali treniruotė vyks Vilniuje rugsėjo 19-20 dienomis nuo 13.00 iki 18.00 .Taip pat treniruotės 

vyks ir visose Lietuvos šaudyklose.  

Po varžybų laukia apdovanojimai ir rezultatų aptarimas  šaudyklos patalpose.


