
 
 

 

 
 

ŠAUDYMO VARŽYBŲ REGLAMENTAS  
 
VARŽYBŲ TIKSLAS: Surengti sportinio šaudymo varžybas, siekiant nustatyti geriausius šaulius, o 
taip pat atkurti XIX a. antrosios pusės JAV Laukinių Vakarų įsisavinimo laikotarpio dvasią. Varžybos 
rengiamos paminėti Jungtinėse Amerikos Valstijose švenčiamą nepriklausomybės dieną. 

 
VARŽYBŲ VIETA: Raguvos šaudykla (55°06'55.6"N 24°47'14.3"E). 
 
VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2021 m. liepos 4 d. 11:00 val. 
 
DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki 2021 m. liepos 2 d. adresu 
http://www.blackpowder.lt arba šaudykloje prieš varžybas. 
 
RUNGTYS (kiekviena rungtis vertinama ir apdovanojama atskirai): 
 

1. Western Action Shooting tik su 2 revolveriais pagal SASS aprobuotas taisykles – 5 pratimai. 
Revolveriai užtaisomi 5 šoviniais (šaudmenimis). Šaudmenų minimumas – 50 vnt. Varžybų 
rezultatai bus skaičiuojami naudojant CAS Scoring programą; 
 

2. Cowboy Action Shooting pagal SASS aprobuotas taisykles – 5 pratimai. Kategorija – Cowboy. 
Revolveriai užtaisomi 5 šoviniais (šaudmenimis). Šaudmenų minimumas – revolveriams 50 
vnt., Lever Action Rifle – 50 vnt., Shootgun – 10 vnt. Varžybų rezultatai bus skaičiuojami 
naudojant CAS Scoring programą; 

 
3. Rifle Long Range  

a. Ginklai – Lever Action Revolver Caliber (LAPC);  
b. Taikikliai – atviro tipo.  
c. Taikiniai – C50 (Nr. 4) pistol target; 
d. Pozicija – be atramos; 
e. Distancija – 50 metrų; 
 

4. Rifle Long Range  
a. Ginklai – Percusion Rifle (LRPR);  
b. Taikikliai – atviro tipo.  
c. Taikiniai – C50 (Nr. 4) pistol target; 
d. Pozicija – be atramos; 
e. Distancija – 50 metrų. 

 
 
STARTO MOKESTIS:  
 
Dalyvio starto mokestis – 30 eurų; 



 
 

 
TAIKINIAI: varžybose naudojami popieriniai ir metaliniai taikiniai. 
 
GINKLAI IR ŠAUDMENYS: Visi šaudmenys turi būti užtaisomi tik švininėmis kulkomis. Dalyviai 
gali šaudyti savo arba skolintais ginklais. Varžybų organizatoriai ginklų ir/ar šaudmenų varžyboms 
neteikia.  
 
DALYVIAI: Varžybose gali dalyvauti visi užsiregistravę ir sumokėję starto mokestį 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. 
Dalyviams draudžiama dalyviams vilkėti karinio pavyzdžio rūbus („kamufliažą“), vyrams šortus ir 
pan.  
 
APDOVANOJIMAI (NE MAŽIAU 3 ŠAULIŲ KATEGORIJOJE):  
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 ir stebėti varžybas 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. 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, sudėti šovinius ir t. t.) tik specialiai nurodytoje 
vietoje.  
4. Prieš varžybas dalyviai susipažįsta su saugaus elgesio šaudykloje reikalavimais bei pasirašo saugaus 
elgesio instruktavimo protokole.  
 
DALYVIAI GALI BŪTI DISKVALIFIKUOTI, JEIGU:  
1. Nesilaiko saugumo reikalavimų.  
2. Yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų.  
3. Kitaip trukdo varžybų eigą.  
Diskvalifikuoti varžybų dalyviai vertinami Match DQ, starto mokestis negražinamas. 
 
ORGANIZATORIAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI VARŽYBŲ REGLAMENTĄ IR TVARKĄ.  
Daugiau informacijos: www.blackpowder.lt. 
El. paštas: stampi@blackpowder.lt.  
 


