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PREAMBULĖ  
Toliau pateikiami Tarptautinės Precizinio Šaudymo Federacijos (IPRF) taisyklės ir nuostatai, 
reglamentuojantys Precizinio šaudymo varžybas visame pasaulyje. 
 

1. INTERPRETACIJOS 
Taisyklės ir nuostatai interpretuojami taip pat, kaip ir Tarptautinės Precizinio Šaudymo Federacijos 
Konstitucija. 

2. STANDARTAI IR PAGRINDAI 
     2021 m. taisyklės ir standartinės veiklos procedūros taikomos visoms IPRF patvirtintoms varžyboms. 

● Precizinio Šaudymo varžybos yra skirtos išbandyti šaulio gebėjimą tiksliai šaudyti, efektyviai 
įvertinant aplinkos veiksnius ir sprendžiant iššūkius per nustatytą ribotą laiką. 

● Kiekvienas šaudymo pratimas "Precision Rifle" varžybose bus praktinio pobūdžio ir susijęs su ilgo 
nuotolio "Precision Rifle" šaudymo elementais. 

● Kiekvienose "Precision Rifle" varžybose tikimasi aukšto lygio profesionalumo ir sportiškumo. Visi 
dalyviai, įskaitant varžybų direktorius, varžybų pareigūnus, pratimo/saugos teisėjus, varžovus ir 
žiūrovus, visada bus traktuojami labai pagarbiai. 

● Dalyvių sukčiavimas arba bandymas bet kokiu būdu apgauti varžovus nebus toleruojamas jokiose 
"Precision Rifle" varžybose ir bus baudžiamas diskvalifikacija iš varžybų, o tam tikrais atvejais gali būti 
pagrindu pašalinimui iš varžybų serijos/lygos/federacijos/asociacijos/organizacijos. 

● Precizinio šaudymo pratimai (Course of Fire - COF) yra individualūs pratimai, skirti išbandyti šaulio 
individualius įgūdžius ir gebėjimus, todėl draudžiamas šaulių instruktavimas jiems atliekant pratimą. 
Pagalba prieš ir po pratimo yra ne tik leidžiama, bet ir skatinama ypač naujiems šauliams. 
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3. ŠAUDYMO PRATIMŲ KŪRIMAS 

3.1. BENDRIEJI PRINCIPAI 
3.1.1. Pratimai turi būti sukurti, sukonstruoti ir atliekami atkreipiant deramą dėmesį į saugumą. 

3.1.2. Varžybų vertę ir (arba) sėkmę lemia šaudymo pratime pateiktos užduoties kokybė. 
Šaudymo pratimai turi būti sukurti pirmiausia dalyvių šaudymo įgūdžių patikrinimui, o ne 
išbandyti jų fizinius gebėjimus ir savybes. 

3.1.3. Turi būti taiklumo, tikslumo ir greičio balansas. Tinkamai subalansuotas šaudymo pratimas 
labai priklausys nuo jame pateiktų užduočių pobūdžio. 

3.1.4. Precision Rifle šaudymo pratimuose galimos įvairios užduotys. 

3.1.5. Dalyviams turi būti leista savaip susidoroti su bet kuriame šaudymo pratime pateiktomis 
užduotimis. Gali būti sukurtos nepatogios sąlygos ir (arba) aplinkybės, taip pat gali būti 
įrengtos kliūtys ir (arba) barikados/kliūtys ar kiti fiziniai apribojimai, kad dalyvis privalėtų 
pratime šaudyti iš tam tikros šaudymo padėties, vietos ar pozicijos. 

3.1.6. Varžybose turėtų būti įvairaus sunkumo pratimų, atitinkančių šaulių pasiruošimo lygį. Joks 
šaudymo pratimas negali būti laikomas draudžiamu. Tai neliečia nesusijusių su šaudymu 
užduočių, kuriose laisvai galėtų konkuruoti skirtingo sudėjimo, ūgio ir fizinių galių varžovai. 

3.2. PRATIMŲ TIPAI 
IPRF varžybose gali būti šių tipų šaudymo pratimai: 

3.2.1. Bendrieji šaudymo pratimai: Precizinio šaudymo varžybų pratimai yra sąlygojami šaudyklų 
gamtinių sąlygų. Varžybų organizatoriai yra skatinami būti kūrybingi, ir pasinaudoti 
gamtinėmis sąlygomis pritaikant Varžybų ir pratimų formatą. 

3.2.1.1. Praktiniai pratimai – pratimai pritaikantys natūralų šaudyklos reljefą, naudojant 
natūralias kliūtis ir apribojimus, medžioklės ar taktinio veiksmo užmiestyje scenarijus. 
Keli taikiniai (skaičius, vieta ir atstumas) dažnai vaidina didesnį vaidmenį šiuose 
etapuose.  
Normalu, kad praktiniai pratimai/varžybos dalyvius priverčia atlikti pėsčiųjų žygius 
pereinant nuo vieno pratimo prie kito. 

3.2.1.2. Taktiniai pratimai – dažniausiai apima daugiau miesto arba statinių tipo pratimus, ir 
yra paprastai rengiami tradicinėse oficialiose "kvadratinėse" šaudyklose. Šie pratimai 
tradiciškai yra rengiami šaudymui nuo parankinių priemonių, barikadų ir yra 
įrengiamos fizinės kliūtys, su mažiau taikinių, ir trumpesniais atstumais. 

3.2.2. Specialūs – Standartiniai šaudymo pratimai: 

3.2.2.1. Meistriškumo pratimai - šaudymo pratimai sukurti IPRF tarybos. Meistriškumo 
pratimai turi būti paruošti ir vykdomi griežtai laikantis juos lydinčių pastabų ir 
diagramų. 

3.2.2.2.      “Shoot-Off“ - šaudymo pratimai atliekami atskirai nuo varžybų, nebent per Shoot-
Off varžybas, arba kaip priemonė esant lygiam rezultatui nustatyti nugalėtoją. Du (ar 
daugiau) vienodus meistriškumo reikalavimus atitinkantys dalyviai pratimo metu 
šaudo į vienodus ir gretimus taikinius, kad eliminuoti varžovus. Lemiamas faktorius 
tokiuos pratimuose – greitis. 

3.3. SANKCIONUOTOS VARŽYBOS  
3.3.1. Varžybų organizatoriai turi užsiregistruoti savo Nacionalinėje Precizinio Šaudymo 

asociacijoje/federacijoje. 

3.3.2. Varžybų organizatoriai, norintys gauti IPRF patvirtinimą, turi laikytis bendrųjų precizinio 
šaudymo pratimų principų ir taip pat visų kitų dabartinių IPRF taisyklių ir reglamentų. 
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Šaudymo pratimai, kurie neatitinka šių reikalavimų, nebus sankcionuoti ir negali būti 
viešinami ar skelbiami kaip IPRF patvirtintos rungtynės ar varžybos. 

3.3.3. Taikiniai ir jų grupės, barikados ir rekvizitai, nors ir atitinkantys IPRF šaudymo pratimo 
reikalavimus, tačiau IPRF laikomi nelogiškais, nepraktiškais arba nepatenka į nustatytų 
reikalavimų ribas, negali būti patvirtinti. 

3.3.4. IPRF gali atšaukti IPRF aprobavimą varžyboms, jei, jų nuomone, varžybos ar bet kuri jų 
pratimo dalis: 

3.3.4.1. prieštarauja šaudymo pratimo principams, tikslui ar dvasiai; 

3.3.4.2. buvo paruošti labai nukrypstant nuo sankcionuotų projektavimo gairių; 

 arba 

3.3.4.3. pažeidžia bet kokias dabartines IPRF taisykles; 

 arba 

3.3.4.4. tikėtina, kad IPRF šaudymo sporto reputacija bus sutepta. 

3.3.5. IPRF varžybų ir pratimo lygio reikalavimai, rekomendacijos ir gairės yra nurodyti 
priedėlyje. 

4. ŠAUDYKLOS IR PRATIMŲ KONSTRAVIMAS 
Šios bendrosios taisyklės apima visumą kūrimo kriterijų, atsakomybės ir apribojimų, taikomų šaudymo 
pratimui Precision Rifle varžybose. Pratimų kūrėjai, varžybų organizatoriai ir pareigūnai vadovaujasi šiais 
reglamentais. 

4.1. BENDROSIOS TAISYKLĖS 
4.1.1. Varžybų organizatorius, gavęs varžybų direktoriaus pritarimą, atsako už saugumo 

reikalavimus projektuojant, fiziškai konstruojant bet kokį šaudymo pratimą ir už tų 
reikalavimų laikymąsi. Turi būti padėtos visos pagrįstos pastangos, kad renginio metu 
nebūtų padaryta žala dalyviams, varžybų pareigūnams ir žiūrovams. Pratimo konstrukcija, 
kiek tik įmanoma, turėtų užkirsti kelią netyčiniam nesaugiam veiksmui. Kuriant šaudymo 
pratimą, reikia atsižvelgti, kad būtų užtikrinta saugi ir patogi prieiga dalyvius prižiūrintiems 
oficialiems asmenims. 

4.1.2. Šaudymo pratimai visada turi būti konstruojami atsižvelgiant į saugius šaudymo kampus. 
Jei nenurodyta kitaip, numatytasis didžiausias horizontalus ginklo vamzdžio nukreipimo 
kampas, matuojamas nuo dalyvio, žvelgiančio į pratimo centrą, yra ne didesnis, nei: 

4.1.2.1.1. 60 laipsnių horizontaliai (t. y. iš viso 120 laipsnių),  

arba 

4.1.2.1.2. 30 laipsnių į kairę nuo kairiojo taikinio, ir 30 laipsnių į dešinę nuo dešiniojo 
taikinio. 

4.1.3. Kai metalinis taikinys (kietas gongas) naudojamas šaudymo pratime, reikia imtis 
atsargumo priemonių, kad dalyviai ir varžybų oficialieji asmenys šaudymo metu išlaikytų 
ne mažiau kaip 50 metrų atstumą nuo tokio taikinio. Taip pat reikėtų pasirūpinti, kad iš 
metalo pagaminta įranga ugnies linijoje būtų saugi dalyviams ir varžybų oficialiems 
asmenims. 

4.1.4. Kai pratimas yra sukonstruotas taip, kad apimtų taikinius, kurie yra ne tiesiai ugnies ruože, 
organizatoriai ir pareigūnai turi apsaugoti arba apriboti aplinkines zonas, į kurias gali 
patekti dalyviai, pareigūnai ar žiūrovai. Kiekvienam dalyviui turi būti leista savaip įvykdyti 
šaudymo užduotį ir jam neturi būti trukdoma veikti bet kokiu būdu, dėl kurio nekyla 
nesaugių veiksmų. 

4.1.5. Jei įmanoma, šaudyklos paviršius turi būti paruoštas prieš varžybas ir varžybų metu būti 
pakankamai lygus, kad dalyviams ir pareigūnams būtų užtikrintas pagrįstas saugumas. 
Reikėtų apsvarstyti galimybę apsisaugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Varžybų Pareigūnai 
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gali bet kuriuo metu papilti žvyro, smėlio ar kitų medžiagų ant pablogėjusio ugnies linijos 
paviršiaus, o dalyviai negali apskųsti tokių šaudyklos priežiūros veiksmų. 

4.1.6. Šaudymo pratime naudojamos gamtinės arba dirbtinės kliūtys turėtų pagrįstai leisti 
varžytis bet kokio ūgio ir fizinių duomenų dalyviams ir turėtų būti paruoštos užtikrinant 
tinkamą saugumą visiems dalyviams, varžybų pareigūnams ir žiūrovams. 

4.1.7. Šaudymo pratimai, kuriuose vienu metu nuo bendros šaudymo linijos (pvz., "Shoot-Off") 
turi šaudyti keli varžovai, tarp kiekvieno dalyvio turi būti ne mažiau kaip 3 metrai laisvos 
vietos. 

4.1.8. Visi apibrėžti pylimai ir patekimas ant jų yra DRAUDŽIAMA ZONA visiems asmenims visą 
laiką, išskyrus atvejus, kai prieigą prie jų yra konkrečiai leidžiama šaudyklos/varžybų 
pareigūno. 

4.2. ŠAUDYMO PRATIMO KONSTRAVIMO KRITERIJAI 
Konstruojant šaudymo pratimą, gali būti naudojamos įvairios fizinės kliūtys, dalyvių judėjimo apribojimui ir 
papildomų užduočių sukūrimui: 

4.2.1. Kai pratimo kliūtys ir barikados yra skirtos atsiremti dalyviams judant arba šaudymo metu, 
jos turi būti sukonstruotos taip, kad užtikrintų dalyvių ir varžybų pareigūnų saugumą. 
Pratimo kliūtys turi būti sukonstruotos taip, kad varžybų pareigūnai galėtų visada saugiai 
stebėti ir kontroliuoti dalyvių veiksmus. Rekvizitai turi būti pakankamai stiprūs, kad 
atlaikytų visas varžybas. 

4.2.2. Langai, ertmės ir kt. turi būti sukonstruotos tokiame aukštyje, kurį gali pasiekti dauguma 
dalyvių, o kiti, esant reikalui, be nuobaudų gali naudotis tvirta platforma. 

4.2.3. Ribos/STOP linijos gali būti naudojamos šaudymo linijų ribų ar jų dalis apibrėžti ir turi būti 
patikimai pritvirtintos. 

4.2.4. Kliūtys turi būti pakankamai aukštos ir pakankamai tvirtos, kad tarnautų numatytam 
tikslui. Platforma ar barjeras, kuris yra bent 1,8 metrų aukščio, laikomas, kad jo aukštis yra 
į dangų iki begalybės, nebent jo viršuje yra įrengta dedikuota šaudymo platforma. 

Išsamesnės informacijos, susijusios su pratimų konstravimu, balansu ir tinkamais tiksliniais dydžiais, ieškokite 
prieduose. 

4.3. ŠAUDYMO PRATIMO KONSTRUKCIJOS MODIFIKACIJOS 
4.3.1. Varžybų Pareigūnai dėl kokios nors priežasties gali pakeisti fizinę konstrukciją ar šaudymo 

pratimo užduotį, iš anksto suderinę su varžybų direktorium. Tokie fiziniai pakeitimai ar 
paskelbtos šaudymo pratimo užduoties papildymai turėtų būti pabaigti prieš pradedant 
šaudyti pratimą. 

4.3.2. Visiems dalyviams apie tokius pakeitimus turi būti pranešta kuo anksčiau. Apie tai turi 
pranešti per dalyvių instruktažą pratimo pareigūnas, atsakingas už šaudymo pratimą,. 

4.3.3. Jei varžybų direktorius patvirtina tokį pakeitimą po varžybų pradžios, jis turi: 

4.3.3.1. Pakeistame šaudymo pratime leisti tęsti varžybas dalyviams, kurie dar nebaigė 
pratimo. Jei dalyvio veiksmai sukėlė pratimo pakeitimą, turi būti reikalaujama, kad tas 
dalyvis iš naujo peršaudytų pratimą,  

arba 

4.3.3.2. Jei įmanoma, reikalaukite, kad visi dalyviai peršaudytų pakeistą šaudymo pratimą, 
anuliuojant iš varžybų rezultatų ankstesnius to pratimo rezultatus,  

arba 

4.3.3.3. Vieno taikinio gedimo atveju; jei tik įmanoma tiksliai pašalinti to vieno taikinio įtaką iš 
jau šaudžiusių dalyvių pataikymų bei laiko rezultatų ir, atitinkamai pakoregavus 
ankstesnius rezultatus, pratimas gali tęstis be to taikinio. Jei taikinys pašalinamas, 
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pratimo laikas turi būti pakoreguotas pagal pratime likusių taikinių ir (arba) šūvių 
santykį. 

4.3.3.4. Dalyvis, kuris, pagal varžybų pareigūno įsakymą, atsisako peršauti pakeistą pratimą, 
gauna nulį taškų už tą pratimą, nepriklausomai nuo ankstesnio rezultato tame pratime. 

4.3.4. Jei varžybų direktorius nustato, kad dėl fizinio ar procedūrinio šaudymo pratimo 
pakeitimo prarandamas lygios varžymosi galimybės ir visi dalyviai nebegali peršauti 
pratimo, arba jei šaudymo pratimas dėl kokios nors priežasties tapo netinkamas ar 
neveiksmingas, tas pratimas ir visi tame pratime dalyvių surinkti taškai anuliuojami iš 
varžybų rezultatų. 

4.3.5. Dalyvis, kuris buvo diskvalifikuotas anuliuotame pratime, gali būti reabilituotas, jeigu: 

4.3.5.1. Jei varžybų direktorius mano, kad diskvalifikacija buvo tiesiogiai susijusi su pratimo 
anuliavimo priežastimis, 

 ir 

4.3.5.2. Jei dalyviui užtenka laiko pagrįstai ir saugiai užbaigti visus nebaigtus pratimus. 

4.3.6. Jei varžybų direktorius mano, kad klimato ar kitos sąlygos turi arba gali rimtai paveikti 
varžybų saugą ir (arba) įtakoti rezultatą, jis gali sustabdyti visą šaudymą veiklą, kol bus 
duotas įsakymas tęsti šaudymą. 

4.4. SAUGOS ZONOS 
4.4.1. Priimančioji organizacija yra atsakinga už pakankamo skaičiaus saugos zonų įrengimą ir 

išdėstymą varžyboms. Jos turėtų būti arba; 

4.4.1.1.      patogiai išdėstytos ir lengvai identifikuojamos ženklais,  

arba 

4.4.1.2.      kiekvienas varžybų/pratimo pareigūnas turi nustatyti saugos zoną ir nurodyti saugią 
vamzdžio nukreipimo kryptį. 

4.4.2. Dalyviams leidžiama naudoti žemiau nurodytai veiklai neprižiūrimas saugos zonas, jeigu 
jos patenka į Saugos zonos ribas ir šaunamasis ginklas yra nukreiptas saugia kryptimi. Už 
pažeidimus gali būti taikoma diskvalifikacija. 

4.4.2.1. neužtaisytą ginklą išimti arba įdėti į dėklą (krepšį). 

4.4.2.2. neužtaisytu ginklu praktikuotis, įmituoti šuvį (spragsėti). 

4.4.2.3. neužtaisytu ginklu treniruotis dėtuvių išėmimą įdėjimą ir spynos atitraukimą 

4.4.2.4. Atlikti šaunamųjų ginklų, sudėtinių dalių ir kitų reikmenų patikrinimus, nuėmimą, 
valymą, remontą ir priežiūrą. 

4.5. BANDOMASIS ŠAUDYMAS-PASITIKRINIMAS/ĮŠAUDYMAS 
4.5.1. Turi būti prieinamos šios bandomojo šaudymo priemonės; 

4.5.1.1. Įšaudymo ruožas su 100 m ar 100 y taikiniais 

 ir 

4.5.1.2. tinkamais atstumais pateikti taikiniai, kad būtų galima pasitvirtinti šūvio trajektorijos 
duomenis, neviršijant atstumo iki tolimiausio taikinio varžybose. 

4.5.2. Bandomasis šaudymas visada turi būti vykdomas prižiūrint ir kontroliuojant šaudyklos 
pareigūnui. 

4.5.3. Dalyviai gali išbandyti savo šaunamojo ginklo ir šaudmenų veikimą, laikydamiesi visų 
galiojančių saugos taisyklių ir bet kokių reikalavimų ar kitų apribojimų, kuriuos nustato 
šaudyklos ir (arba) pratimo pareigūnas. 

4.6. PREKYBOS PLOTAI 
4.6.1. Prekybininkai (t. y. asmenys, įmonės ir kiti subjektai, demonstruojantys ar parduodantys 

prekes "Precision Rifle" varžybose) yra asmeniškai atsakingi už saugią prekybą jų 



 

10 

Vertimas į Lietuvių kalbą – Baltijos Tolimojo Šaudymo Asociacija, esant netikslumams, aukštesnę galią turi taisyklių versija originalo (anglų) kalba. 

produktais bei prekėmis, ir jų parduodamų daiktų apsaugą, ir užtikrinti, kad parduodamos 
prekės nekeltų pavojaus jokiam asmeniui. 

4.6.2. Šaunamųjų ginklų demonstravimo atveju pardavėjo naudojamame plote neturėtų būti 
jokių šaudmenų. 

4.6.3. Varžybų direktorius turi aiškiai apibrėžti prekybos plotus ir gali paskelbti "Leistinos 
prekybos gaires" visiems pardavėjams, atsižvelgiant į jų parduodamas prekes. 

4.6.4. Dalyviai gali išbandyti ištaisytus pardavėjo šaunamuosius ginklus, tačiau tai atlieka tik 
prekybos zonose, jeigu tinkamai pasirūpinta, kad vamzdis nebūtų nukreiptas į jokį asmenį. 

5. VARŽYBŲ IR PRATIMO INFORMACIJA 
Dalyvis visada yra atsakingas už tai, kad būtų saugiai įvykdyti šaudymo pratimo reikalavimai, tačiau galima 
pagrįstai tikėtis, kad tai padarys tik po to, kai fiziškai žodžiu išklausė ar gavo rašytinį pratimo instruktažą, 
kuriame turi būti tinkamai paaiškinti pratimo reikalavimai dalyviams. 

Informaciją apie pratimą galima iš esmės suskirstyti į šiuos tipus: 

5.1. Paskelbiamas šaudymo pratimas – registruotiems dalyviams turi būti pateikta ta pati šaudymo 
pratimo informacija per tą patį įspėjimo laikotarpį, prieš varžybas. Informacija gali būti 
pateikiama fizinėmis ar elektroninėmis priemonėmis arba interneto svetainėje. 

5.1.1. Varžybų knyga, aprašanti kiekvieną šaudymo pratimą, turi būti prieinama visose regionų 
ir pasaulio čempionato varžybose. 

5.2. Neskelbiamas šaudymo pratimas (kai organizuojamas) – šaudymo pratimo instrukcijos 
pateikiamos rašytiniame pratimo instruktaže, prieinamame prieš pratimo teisėjo instruktažą. 

5.3. PRATIMO INSTRUKTAŽAI 
5.3.1. Pratimo instruktažas, atitinkantis šias taisykles ir patvirtintas varžybų direktoriaus, turi 

būti prieinamas kiekviename pratime prieš pradedant pratimą. Šis instruktažas bus 
viršesnis už bet kokį šaudymo pratimo instruktažą, paskelbtą ar kitaip perduodamą 
dalyviams prieš varžybas, ir jame turi būti pateikta ši minimali informacija: 

● Taikiniai (tipas, skaičius, atstumas (jei taikoma)); 
● Minimalus šūvių skaičius; 
● „Ginklo paruošimo“ sąlyga; 
● Starto pozicija; 
● Laiko pradžia: garsinis arba vaizdinis signalas; 
● Procedūra; 
● Bet kokie konkretūs saugos reikalavimai. 

5.3.2. Šaudyklos/pratimo teisėjas, atsakingas už šaudymo pratimą turi perskaityti pratimo 
instruktažą pažodžiui kiekvienai grupei. Šaudyklos/pratimo pareigūnas gali vizualiai 
parodyti priimtiną starto poziciją ir “Ginklo paruošimo“ sąlygą. 

5.3.3. Varžybų direktorius gali bet kuriuo metu pakeisti rašytinę pratimo instrukciją dėl aiškumo, 
nuoseklumo ar saugumo. 

5.3.4. Perskaičius rašytinį pratimo instruktažą dalyviams ir atsakius į klausimus, esant galimybei, 
dalyviams turėtų būti leidžiama atlikti Šaudymo pratimo apžiūrą. Apžiūros trukmę turi 
nustatyti varžybų direktorius, ir jis turėtų būti vienodas visoms grupėms. 

5.3.4.1. Apžiūros laikas turi būti ne ilgesnis kaip 5 minutės ir ne trumpesnis kaip 1 minutė vienai 
grupei. 

5.3.4.1.1. Jei varžybų direktorius laiko nenurodo, apžiūros laikas yra penkios (5) minutės 
vienai grupei. 

5.3.4.2. Jei šaudymo pratimas apima judančius taikinius, rekvizitus, barikadas ar panašius 
daiktus, jų judėjimas turėtų būti parodytas visiems dalyviams vienodai. 
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5.3.4.3. Išimtis yra "aklas šaudymo pratimas", kai dalyviams nebus leidžiama tikrinti pratimų ir 
(arba) taikinių. 

 

6. ŠAUDYKLOS ĮRANGA 

6.1. TAIKINIAI – BENDRIEJI PRINCIPAI 
6.1.1. Turi būti naudojami tik patvirtinti taikiniai 

6.1.1.1. Taikiniai turi būti; 

6.1.1.1.1. pagaminti iš tinkamai kieto plieno, pavyzdžiui, AR500 plieno, Hardox, Armox (ir 
kitų, jei brinellio skalės kietumas yra virš 450 HB). 

6.1.1.1.2. būti tinkamo dydžio pagal meistriškumo lygį ir (arba) standartus. 

6.1.1.1.3. Pakabinti taip, kad nukreiptų kulkas po pataikymo žemyn į žemę. 

6.1.1.2. Taikinių rėmeliai ir stendai turi būti; 

6.1.1.2.1. būti stabilūs ir pakankamai tvirti bei patvarūs, kad visiems dalyviams būtų galima 
aiškiai nustatyti taikinį. 

6.1.2. Bet koks taikinys iki 550 metrų turi būti reaktyvus (t. y. matomai svyruojantis/judantis dėl 
pataikymo poveikio) ir turi turėti du stebėtojus stebėti taikinį. 

6.1.3. Bet koks taikinys, nuo 750 metrų, jei įmanoma, turėtų turėti papildomą pataikymo 
indikatorių, pvz., blykstę arba video sistemą. 

6.1.4. (No Shoot) Baudos taikinys turi būti pažymėtas aiškiai pastebima "X" arba būti vienos, 
unikalios spalvos, skirtingos nuo taškų taikinių spalvos, per varžybas ar turnyrą. Metaliniai 
baudos taikiniai gali būti skirtingų spalvų varžybose ar turnyre, jei pasirinkta spalva yra 
nuosekli visiems tos pačios medžiagos baudos taikiniams (t. y. jei baudos taikiniai yra 
geltoni, jie visi turi būti geltoni visuose varžybų pratimuose). 

6.1.5. Taikiniai, naudojami šaudymo pratimo metu, gali būti iš dalies arba visiškai paslėpti, kaip 
nurodyta toliau: 

6.1.5.1. Skydas, skirtas paslėpti visą taikinį arba jo dalį, bus laikomas kietu skydu. Kietas skydas 
neturėtų būti imituojamas, o pagamintas naudojant neperšaunamas medžiagas. 

6.1.5.2. Skydas, maskuojantis paslėptą taikinį, laikomas minkštu skydu. Šūviai, kurie praėjo pro 
minkšto skydo šalį ir kurie pataikė taškų taikinį bus užskaityti. Šūviai, kurie praėjo per 
minkštą skydą ir kurie pataikė į taikinį, bus neužskaityti į rezultatą ir gali būti skirti 
baudos taškai. Taikiniai, dengiami minkšto skydo, turi būti pakankamai matomi per 
minkštą skydą arba bent dalis dengiamo(-ų) taikinio (-ų) turi būti matoma iš už minkšto 
skydo. 

6.2. TAIKINIŲ DYDŽIAI 
6.2.1. Taikinių dydžiai turi atitikti pratimo padėtį / reikalavimus, numatomą vėjo ir varžybų lygį 

(dalyvių meistriškumą). 

6.2.2. Daugiau informacijos rasite priede. 

 

6.3. ŠAUDYKLOS ĮRANGOS ARBA PAVIRŠIAUS PERTVARKYMAS 
6.3.1. Dalyvis jokiu būdu neturi pertvarkyti natūralios šaudyklos dangos paviršiaus, natūralios 

augmenijos, konstrukcijų, rekvizitų ar kitos šaudyklos įrangos (įskaitant taikinius, taikinių 
stendus ir taikinių aktyvatorius). Pažeidimas gali būti baudžiamas, bet neapsiriboja: 

6.3.1.1. Žodinis įspėjimas. 

6.3.1.2. DQ (diskvalifikacija) pratime. 
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6.3.1.3. Varžybų DQ (diskvalifikacija). 

6.3.2. Dalyvis gali prašyti, kad varžybų pareigūnai imtusį veiksmų, kad užtikrinti šaudyklos 
paviršiaus natūralumą, taikinių pateikimą ir (arba) bet kokį kitą dalyką. Varžybų direktorius 
priima galutinį sprendimą dėl visų tokių prašymų. 

6.4.  ŠAUDYKLOS ĮRANGOS GEDIMAS IR KITOS PROBLEMOS 
6.4.1. Šaudyklos įranga turi sąžiningai ir teisingai tarnauti visiems dalyviams. 

6.4.2. Šaudyklos įrangos gedimas apima, bet neapsiriboja; 

6.4.2.1. taikinių ar taikinių stendų gedimą,  

arba 

6.4.2.2. pirmalaikis judančių taikinių aktyvinimas,  

arba 

6.4.2.3. mechaniškai arba elektra valdomos įrangos gedimas,  

arba 

6.4.2.4. rekvizitų, pvz., barikadų angų, juostų ir užtvarų, gedimas. 

6.4.3. Dalyviui, kuris negali baigti šaudymo pratimo dėl šaudyklos įrangos gedimo, arba jei 
taikinys ar judantis taikinys nebuvo atstatytas prieš pradedant šaudymo pratimą, turi būti 
liepta, kad po to, kai buvo gedimas suremontuotas, iš naujo peršaudyti pratimą. 

6.4.3.1. Jei varžybų direktorius mano, kad vienas ar daugiau šaudymo pratimo taikinių yra 
sugedę ir (arba) buvo pateikti taip, kad labai skiriasi nuo ankstesnių pristatymų, jis gali 
pasiūlyti peršauti nukentėjusiam(-iems) dalyviui (-ams). 

6.4.4. Pasikartojantis įrangos gedimas šaudymo pratimo metu gali priversti to pratimo rezultatų 
anuliavimą iš varžybų rezultatų. 

7. DALYVIO ATSAKOMYBĖ & ĮRANGA 

7.1. NARYSTĖS 
7.1.1. IPRF regioninio ir pasaulio čempionato pripažintų varžybų dalyviai turi būti savo IPRF 

nacionalinės asociacijos/federacijos nariais ir būti tos šalies rezidentais. 

7.2. ATSAKOMYBĖ 
7.2.1. Kiekvienas dalyvis yra vienasmeniškai atsakingas už tai, kad prieš pradėdamas pratimą jis 

visiškai suprastų IPRF ir atitikties taisykles bei šaudymo pratimą. 

7.3. ŠAUNAMIEJI GINKLAI 
7.3.1. Šaunamuosius ginklus reglamentuoja divizionai (žr. priedą), tačiau šaudymo pratimai turi 

išlikti vienodi visiems divizionams. 

7.3.2. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja divizionas (žr. priedą), šaunamojo ginklo nuleistuko 
„svoris“ neturi įtakos, tačiau paleidimo mechanizmas visada turi veikti saugiai. 

7.3.3. Nuleistukai ir (arba) nuleistuko praplatinimai, kurie išsikiša iš už nuleistuko apsaugos 
lankelio pločio, yra draudžiami. 

7.3.4. Šaunamieji ginklai turi būti patikrinami ir saugūs. Šaudyklos ir (arba) pratimo pareigūnai 
gali bet kuriuo metu reikalauti patikrinti dalyvio šaunamąjį ginklą arba giminingą įrangą, 
kad patikrintų, ar jie veikia saugiai. Jei Šaudyklos/pratimo pareigūnas tokį ginklą/įrangą 
deklaruoja kaip netinkamą naudoti arba nesaugų, jis turi būti pašalintas iš varžybų, kol 
ginklas/įranga bus pataisyta varžybų direktoriui priimtinu būdu. 

7.3.4.1. Varžybų Direktoriai gali reikalauti paprasto Ginklo numetimo (Rifle Drop) testas (žr. 
priedą) įsitikinti, kad dalyvių šautuvų ir šovimo mechanizmų darbo tvarka yra saugi. 
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7.3.5. Dalyviai turi naudoti tą patį šaunamąjį ginklą ir optinį taikiklį visiems šaudymo pratimams 
varžybose. 

7.3.5.1. Tuo atveju, kai dalyvio originalus šaunamasis ginklas ir (arba) optinis taikiklis tampa 
netinkami eksploatuoti arba nesaugūs varžybų metu, dalyvis, prieš naudodamas 
pakaitinį šaunamąjį ginklą ir (arba) optinį taikiklį, privalo prašyti Varžybų direktoriaus, 
kuris gali patvirtinti pakeitimą, jeigu 

7.3.5.1.1. Pakaitinis šaunamasis ginklas atitinka atitinkamo diviziono reikalavimus;  

ir 

7.3.5.1.2. Naudodamas pakaitinį šaunamąjį ginklą, dalyvis neįgis pranašumo;  

ir 

7.3.5.1.3. Dalyvio šaudmenys, išbandyti su pakaitiniu šaunamuoju ginklu, atitinka diviziono 
reikalavimus pagal kulkos greičio ribojimą. 

7.3.5.2. Dalyvis, kuris pakeis atsarginiu arba žymiai modifikuos šaunamąjį ginklą ir/arba optiką 
varžybų metu, be išankstinio varžybų direktoriaus sutikimo, bus diskvalifikuotas iš 
varžybų. 

7.3.6. Dalyvis niekada negali naudoti arba naudoti asmeniškai daugiau nei vieną šaunamąjį 
ginklą šaudymo pratime. 

7.3.7. Šautuvas turi turėti buožę, leidžiančią iššauti nuo peties. 

7.3.8. Šautuvai, galintys iššauti daugiau nei vieną kulką atlikus vieną nuleistuko (šaudymo 
mechanizmo) paspaudimą, yra draudžiami 

7.3.9. Kombinuotieji ginklai, turintys papildomą vamzdį arba vamzdžius (pvz., graižtvo ir 
lygiavamzdžio derinį arba dvigubo graižtvo derinį), yra draudžiami. 

7.4. NEŠIOJIMAS IR SAUGOJIMAS BEI DALYVIŲ ĮRANGA 
7.4.1. Išskyrus atvejus, kada ginklus tikrina ir tiesiogiai reikalauja šaudyklos ir (arba) pratimo 

pareigūnas, visi šaunamieji ginklai turi būti ištaisyti. 

7.4.1.1. Visada, kai šaunamasis ginklas nenaudojamas, vamzdžio saugos indikatorius turi būti 
įkištas į vamzdį ir turi būti išimtos šovinių dėtuvės. Už reikalavimų nesilaikymą gali būti 
taikoma diskvalifikacija. 

7.4.1.2. Dalyviai, atvykę į varžybas su užtaisytais ginklais, turi nedelsdami pranešti šaudyklos ir 
(arba) pratimo pareigūnui, kuris prižiūrės šaunamojo ginklo ištaisymą. Dalyviams 
nesilaikant reikalavimo, gali būti taikoma diskvalifikacija. 

7.4.1.3. Už saugos zonos ribų ilgi ginklai, turi būti vežami arba laikomi; 

7.4.1.3.1. laikomi už diržo, arba dedami į stelažą, atidaryta spyna, ištaisyti ir be dėtuvės ir 
vamzdis nukreiptas į dangų arba žemyn, arba 

7.4.1.3.2. laikomi ir vežami dėkle arba dėžėje, ištaisyti ir be dėtuvės, tuomet neprivalo 
vamzdis būti nukreiptas į dangų/žemę, o spyna gali būti atvira arba uždaryta. 

7.4.2. Šaudmenys ir dėtuvės turi būti nešiojami specialiuose, tam skirtuose dėkluose ar 
nešiojami dalyvio darbužių kišenėse arba montuojami prie šautuvo saugiai 
suprojektuotose maišeliuose, kišenėse ar kituose tinkamuose saugojimo dėžėse, nebent 
rašytinėje pratimo instrukcijoje nurodyta kitaip. 

7.5. TINKAMA APRANGA 
7.5.1. Dalyviai turi būti tinkamai apsirengę, kad saugiai varžytųsi šaudymo pratimuose. 

7.5.2. Varžybų direktorius bus galutinė institucija, atsižvelgiant į tai, kokie drabužiai neturi būti 
dėvimi dalyvių. 
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7.6. AKIŲ IR AUSŲ APSAUGA 
7.6.1. Visi šaudykloje esantys asmenys įspėjami, kad teisingas tinkamų akių ir ausų apsaugų 

naudojimas, yra pačių dalyvių interesas ir yra labai svarbus veiksnys, siekiant užkirsti kelią 
regėjimo ir klausos sužalojimui. Labai rekomenduojama, kad akių ir ausų apsaugą visada 
dėvėtų visi asmenys, būdami šaudykloje. 

7.6.2. Ausų apsauga yra privaloma visiems dalyviams, varžybų pareigūnams ir žiūrovams. 

7.6.3. Akių apsauga yra labai patartina visiems dalyviams, ir privaloma varžybų pareigūnams, ir 
žiūrovams. Varžybų dalyviai, atsisakę akių apsaugos, tai daro suprasdami ir visiškai savo 
pačių rizika. 

7.6.4. Varžybų Organizatoriai gali reikalauti, kad būtų privaloma pasinaudoti tokia apsauga 
visiems asmenims, būnant šaudykloje. Jei yra taip, varžybų pareigūnai turi dėti visas 
pagrįstas pastangas, kad užtikrintų, jog visi asmenys dėvėtų reikiamą apsaugą. 

7.6.5. Šaudymo pratimas metu; 

7.6.5.1. Jei šaudyklos pareigūnas pastebi, kad dalyviui netyčia nuslinko ar nukrito akių ar ausų 
apsauga, šaudyklos pareigūnas turi nedelsdamas sustabdyti dalyvį, kuris turės iš naujo 
atkartoti šaudymo pratimą po to, kai bus užsidėjęs apsaugos priemones. 

7.6.5.2. Dalyvis, kuris netyčia praranda akių ar ausų apsaugą šaudymo pratimo metu arba 
pradeda šaudymo pratimą be jų, turi teisę sustoti, nukreipti savo šaunamąjį ginklą 
saugia kryptimi ir nurodyti problemą Pratimo teisėjui, tokiu atveju bus taikomos 
ankstesnės taisyklės nuostatos. 

7.6.5.2.1. Bet koks bandymas Šaudymo pratimo metu įgyti pranašumą ar galimybę 
peršauti pratimą, pašalinant akių ir/arba ausų apsaugas, bus laikomas 
nesportišku elgesiu ir pratimo rezultatas išbrauktas iš varžybų rezultato. 

7.6.6. Jei dalyvis, ketinantis pradėti šaudymo pratimą, šaudyklos pareigūno manymu, dėvi 
netinkamą akių ar ausų apsaugą, tada šaudyklos pareigūnas gali paprašyti dalyvio ištaisyti 
padėtį prieš leisdamas dalyviui rungtyniauti. Varžybų direktorius sprendimas yra galutinis 
šiuo klausimu. 

7.7. ŠAUDMENYS IR SUSIJUSI ĮRANGA 
7.7.1. Dalyviai varžybose yra išimtinai ir asmeniškai atsakingi už visų ir bet kokių šaudmenų 

saugumą, kurį jie atneša į varžybas. Nei IPRF, nei IPRF pareigūnai, nei su IPRF susijusi 
organizacija, nei su IPRF susijusios organizacijos pareigūnai neprisiima jokios atsakomybės 
šiuo atžvilgiu, taip pat dėl bet kokių nuostolių, žalos, nelaimingo atsitikimo, sužalojimo ar 
mirties, kuriuos patyrė bet kuris asmuo ar subjektas dėl teisėto ar neteisėto tokių 
šaudmenų naudojimo. 

7.7.2. Visi dalyvių šaudmenys ir atitinkamos jų dėtuvės turi atitikti atitinkamo diviziono 
nuostatas. 

7.7.3. Atsarginės dėtuvės arba amunicija, kurią dalyvis numetė ar išmetė po starto signalo, gali 
būti pakelta. Tačiau visada tai atliekama laikantis visų saugos taisyklių ir dalyviui nebus 
suteikiama papildomo laiko. 

7.7.4. Varžybose draudžiama naudoti plienines kulkas, padegamuosius ir (arba) trasuojančius 
šaudmenis. Bet kuris dalyvis, pas kurį bus rasti tokie šaudmenys, bus diskvalifikuotas iš 
varžybų. 

7.7.4.1. Bet kokią žalą, padarytą naudojant tokius šaudmenis, turi visiškai atlyginti ją 
naudojantis asmuo. 

7.7.5. Šaudmenys, kuriuos šaudyklos /pratimo pareigūnas laiko nesaugiais, turi būti nedelsiant 
pašalinti iš varžybų. 
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7.8. CHRONOGRAFAS 
7.8.1. Didžiausias kulkos greitis kiekvienam divizionui yra nustatytas. Vienas ar daugiau oficialių 

varžybų chronografų turi būti naudojami kiekvieno dalyvio šaudmenų kulkos greičiui 
nustatyti. Nesant chronografo (-ų), dalyvio deklaruotas kulkos pradinis greitis negali būti 
ginčijamas. 

7.8.2. Chronografas turi būti tinkamai nustatytas pagal gamintojo rekomendacijas ir kiekvieną 
dieną patikrinamas varžybų pareigūnų tokiu būdu: 

7.8.2.1. Varžybų pareigūnas pirmos varžybų dienos pradžioje kalibravimo šaunamuoju ginklu 
virš chronografo iššauna 3 oficialius varžybų kalibravimo šovinius, o vidutinis 3 kulkų 
greitis užregistruojamas; 

7.8.2.2. Kiekvieną kitą varžybų dieną procesas bus kartojamas naudojant tą patį šaunamąjį 
ginklą ir šaudmenų tiekimą (idealiu atveju iš tos pačios gamyklos partijos); 

7.8.2.3. Chronografo matavimas laikomas leistinu nuokrypiu, jei kulkų vidutinis dienos greitis 
neviršija 25fps vidutinio greičio, pasiekto ankščiau; 

7.8.2.4. Jei kasdienis nuokrypis viršija pirmiau nurodytą leistiną nuokrypį, varžybų direktorius 
imasi visų veiksmų, kurie, jo nuomone, yra būtini padėčiai ištaisyti. 

7.8.3. Dalyvio šaudmenų bandymo procedūra: 

7.8.3.1. Šaudmenys turi būti bandomi naudojant dalyvio šaunamąjį ginklą. Be to, prieš 
bandymą ir (arba) jo metu dalyvio šaudmenų ir jų sudedamųjų dalių negalima pakeisti 
kitais ar keisti sąlygas, kuriomis jie naudoti (arba bus naudojami) varžybose. 

7.8.3.2. Pradžioje, iš bet kurio varžybų dalyvio, varžybų pareigūnų nustatytu metu ir vietoje, 
gali būti paimti 3 šoviniai greičio bandymams, taip gali pareikalauti papildomų dalyvio 
šaudmenų bandymų bet kuriuo varžybų metu. 

7.8.3.3. 3 bandomieji šoviniai paimti Varžybų pareigūnų prašaunami per chronografą. Jei 
dalyvis turi šovinių su skirtingais kulkų svoriais, greičio bandymams gali būti imami 
kiekvieno svorio 3 bandomieji šoviniai. 

7.8.3.4. Jei kulkos greičio bandymo rezultatas viršija atitinkamą diviziono maksimumą, dalyvis 
gali varžybų direktorių nuožiūra toliau šaudyti varžybas, tačiau jo surinkti taškai nebus 
įtraukti į varžybų rezultatus, nei leis tikėtis varžybų pripažinimo ir apdovanojimų. 

7.8.3.5. Jei dalyvio šaudmenys yra pakartotinai išbandomi arba jei naudojami leistini pakaitiniai 
šaudmenys, o juos išbandant pagal šias taisykles, registruojami kulkos greičiai viršija 
atitinkamą diviziono maksimumą, dalyvis diskvalifikuojamas. 

7.8.3.6. Dalyvio, kuris dėl kokios nors priežasties nepateikia savo šautuvo ir šaudmenų greičio 
bandymams paskirtu laiku ir vietoje ir (arba) kuris nepateikia šovinių pavyzdžių 
bandymams, kai to prašo varžybų pareigūnas, surinkti taškai bus anuliuoti iš varžybų 
rezultatų, o varžybų direktorių nuožiūra dalyvis gali būti pašalintas iš varžybų. 

7.8.3.7. Jei varžybų direktorius mano, kad chronografas neveikia, o tolesnis dalyvio šaudmenų 
bandymas neįmanomas, ir chronografe rodomas paskutinis sėkmingas teste 
dalyvavusių dalyvių kulkos greitis, o visų kitų dalyvių, kurie šaudmenys nebuvo 
išbandyti, deklaruoti kulkos greičiai bus priimti be jokių abejonių, laikantis taikomų 
diviziono reikalavimų. 

7.9. GEDIMAI – DALYVIO ĮRANGA 
7.9.1. Jei dalyvio šaunamasis ginklas sugenda po Starto Signalo, dalyvis gali saugiai bandyti 

išspręsti problemą ir tęsti šaudymo pratimą. Tokių korekcinių veiksmų metu dalyvis turi 
laikyti šaunamojo ginklo vamzdį saugiai nuleistą. Dalyvis neturi naudoti strypų ar kitų 
įrankių, kad patikrintų ar ištaisytų šautuvą. Pažeidimai lems nulinį pratimo rezultatą. 

7.9.1.1. Dalyvis, kuris patiria šaunamojo ginklo gedimą, atsakydamas į komandą "Pasiruošti" 
arba "Užtaisyti ir pasiruošti" („Load And Make Ready" arba "Make Ready"), bet prieš 
"Starto Signalo" paskelbimą, turi teisę, vadovaujant ir prižiūrint varžybų pareigūnui, 
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išeiti į saugos zoną, kad pataisytų savo šaunamąjį ginklą be nuobaudų, laikantis saugos 
taisyklių. Kai remontas bus baigtas, dalyvis gali pratęsti dalyvavimą šaudymo pratime, 
atsižvelgiant į tvarkaraščius, kaip nustatyta Šaudyklos/pratimo pareigūno arba varžybų 
direktoriaus. 

7.9.2. Ištaisant gedimą, dėl kurio dalyvis turi aiškiai perkelti šaunamąjį ginklą nuo taikinio, 
dalyvio pirštai turi būti aiškiai matomi už nuleistuko apsaugos lankelių ribų. 

7.9.3. Tuo atveju, jei dalyvis negali sutvarkyti šaunamojo ginklo gedimo per 2 minutes arba jei 
viršijamas maksimalus pratimo laikas, arba jei dalyvis savarankiškai sustoja dėl bet kurios 
kitos priežasties, jis turi saugiai nukreipti savo šaunamajį ginklą, ir pranešti 
šaudyklos/pratimo pareigūnui, kuris normaliu būdu pabaigs šaudymo pratimą. Šaudymo 
pratimo rezultatas bus įskaitytas. 

7.9.4. Dalyviui jokiomis aplinkybėmis neleidžiama palikti šaudymo pratimo zonos su užtaisytu 
šaunamuoju ginklu. 

7.9.5. Jei šaunamasis ginklas sugedo, kaip nurodyta aukščiau, dalyviui neleidžiama iš naujo 
peršauti šaudymo pratimo. Tai apima atvejus, kai šaunamasis ginklas šaudymo metu yra 
pripažintas netinkamu naudoti arba nesaugiu. 

7.9.5.1. Išimtis aukščiau paminėtam yra, jei šaunamasis ginklas buvo pateiktas kaip (šaudyklos 
suteiktas ginklas) "House Gun". Tada dalyvis turi teisę į pakartotinį šaudymą. 

7.9.6. Net, kai Šaudyklos pareigūnas nutraukia šaudymo pratimą dėl įtarimų, kad dalyvis turi 
nesaugų šaunamąjį ginklą ar nesaugių šaudmenų (pvz., užstrigusi kulka), pratimo teisėjas 
imsis visų jo nuomone būtinų veiksmų, kad grąžinti tiek dalyvį ir tiek šaudyklą į saugią 
būklę. Tada šaudyklos pareigūnas patikrins šaunamąjį ginklą ar šaudmenis ir vykdys toliau 
veiksmus: 

7.9.6.1. Jei šaudyklos pareigūnas randa įrodymų, patvirtinančių tariamą gedimą, dalyvis neturi 
teisės į pakartotinį peršaudymą, tačiau bus nurodyta išspręsti problemą. Dalyvio 
rezultatų lape laikas, jei taikoma, bus įrašytas iki paskutinio šūvio, o šaudymo pratimas 
bus įvertintas "kaip pabaigtas". 

7.9.6.2. Jei šaudyklos pareigūnas nustato, kad tariama saugos problema neegzistuoja, dalyvis 
privalės iš naujo peršauti pratimą. 

7.9.6.3. Dalyvis, kuris savarankiškai nutraukia pratimą dėl tariamos ar faktinės užstrigusios 
kulkos, neturi teisės į pakartotinį peršaudymą. 
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8. VARŽYBŲ STRUKTŪRA 

8.1. BENDRIEJI PRINCIPAI 
Siekiant aiškumo naudojami šie apibrėžimai: 

8.1.1. Šaudymo pratimas (taip pat "pratimas" ir "COF") - atskirai atšaudoma laikui (jei taikoma) 
Precision Rifle šaudymo užduotis, sukonstruota pagal IPRF principus ir koncepciją, turinti 
taikinius ir iššūkius, kuriuos kiekvienas dalyvis turi saugiai įveikti. 

8.1.2. Pratimas (Stage) - dalis Precision Rifle varžybų, kurių sudėtyje yra vienas šaudymo 
pratimas ir susijusių pagalbinių įrenginių, patogumų, pastogės ir stalo. 

8.1.3. Varžybos – susideda iš minimalaus skaičiaus pratimų (žr. priedą) ir taikinių. Atskirų 
pratimų rezultatai bus susumuoti norint paskelbti varžybų nugalėtoją. 

8.1.4. Serija arba lyga - Susideda iš dviejų ar daugiau IPRF varžybų, vykdomų skirtingose vietose 
ir skirtingomis datomis. Kiekvieno dalyvio atskirų varžybų rezultatai sumuojami, kad 
nustatyti serijos/lygos nugalėtoją. 

8.1.5. Nacionalinė asociacija ir (arba) federacija, susijusi su IPRF, negali aktyviai ar pasyviai 
sankcionuoti bet kokio tipo ar formato šaudymo varžybų kitos nacionalinės 
asociacijos/federacijos geografinėse ribose be išankstinio ir rašytinio tos Nacionalinės 
asociacijos (federacijos), kurioje vyks rungtynės, patvirtinimo. 

8.2. VARŽYBŲ PRIPAŽINIMAS 
8.2.1. Varžybų organizatoriai, siekiantys gauti tarptautinį pripažinimą savo renginiams, privalo 

pateikti paraišką savo Nacionalinei asociacijai/federacijai. Toks prašymas pateikiamas 
raštu, išsamiai aprašant planuojamų varžybų struktūrą. 

8.2.2. Nacionalinė asociacija (federacija) privalo ištirti kiekvieną paraišką, kad būtų laikomasi 
IPRF varžybų standarto, išsiaiškinti išsamią pripažįstamų varžybų informaciją ir užtikrinti, 
kad vieta, struktūra ir įranga atitiktų tokiam renginiui keliamus IPRF standartus. 

8.2.3. Įsitikinusi bendru varžybų standartu ir jo datos bei vietos tinkamumu, Nacionalinė 
asociacija (federacija) pateikia IPRF tarybai tvirtinti pirminę paraišką kartu su ją 
pagrindžiančiomis rekomendacijomis. 

8.2.4. Jei nacionalinė asociacija (federacija) nerekomenduoja suteikti tarptautinio statuso 
renginiui, nacionalinė asociacija (federacija) praneša IPRF tarybai, kad atitinkamas 
organizacinis komitetas pateikė prašymą suteikti tokį statusą, ir apie priežastis, dėl kurių 
ji nerekomenduoja suteikti tokio statuso. 

8.2.5. IPRF taryba gali reikalauti papildomos informacijos apie siūlomą renginį, pavyzdžiui, 
informacijos apie dalyvių, žiūrovų, apgyvendinimo, piniginių prizų ir rėmėjų galimybes. 

8.3. VARŽYBŲ DIVIZIONAI 
8.3.1. Divizionams numatyti skirtingi šautuvai ir įranga. Kiekvienose varžybose turi dalyvauti 

bent vienas divizionas dalyvių. Kai varžybose yra keli divizionai, kiekvieno diviziono dalyvių 
rezultatai turi būti skaičiuojami atskirai ir nepriklausomai. Pagal varžybų rezultatus 
nustatomas nugalėtojas kiekviename divizione. 

8.3.2. IPRF regioninių ir pasaulio čempionatų varžybose turi varžytis 1 priede nurodytas 
minimalus dalyvių skaičius kiekviename divizione, kad jo rezultatai būtų pripažinti. 

8.3.3. Prieš prasidedant varžyboms, kiekvienas dalyvis turi deklaruoti, kokiam divizionui jis 
priklauso, o varžybų pareigūnai turėtų patikrinti, ar dalyvių įranga atitinka deklaruotą 
divizioną, prieš dalyviui pradedant varžytis bet kuriame iš šaudymo pratimų. Tai atliekama, 
užtikrinant dalyvius, kad jų įranga faktiškai atitinka jų deklaruotą divizioną. 

8.3.3.1. Jei dalyvis nesutinka su įrangos patikrinimo sprendimu, prieš pradėdamas šaudyti bet 
kokius pratimus, jis turi pateikti teisėjui priimtinus įrodymus, pagrindžiančius dalyvio 
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pretenzijas. Jei tokių įrodymų nėra arba jie atmetami, pirminis sprendimas bus paliktas 
galioti. Klausimas gali būti apskųstas varžybų direktoriui, kurio sprendimas yra 
galutinis. 

8.3.3.2. Dalyvio šautuvas ir visa jo įranga šaudymo pratimo metu yra išbandomi, jei to 
reikalauja oficialus asmuo, norėdamas įsitikinti, kad įranga atitinka diviziono 
standartus. 

8.3.4. Jeigu Diviziono nėra arba jis yra anuliuotas, arba kai dalyvis nedeklaruoja konkretaus 
diviziono prieš prasidedant varžyboms, dalyvis bus įtrauktas į divizioną, kuris, varžybų 
direktoriaus nuomone, labiausiai atitinka dalyvio įrangą. Jei, varžybų direktoriaus 
nuomone, tinkamo diviziono nėra, dalyvis varžybų direktoriaus nuožiūra gali dalyvauti 
varžybose ne įskaitoje. 

8.3.5. Po starto signalo paaiškėjus, kad yra Dalyvių, kurių įranga neatitinka paskelbto diviziono 
įrangos ir kitų standartų, jie bus perkelti į Open divizioną, jei toks yra, priešingu atveju 
tokių dalyvių rezultatai nebus įskaityti į varžybų rezultatą. Po starto signalo paaiškėjus, kad 
yra Dalyvių, užsiregistravusių į Open divizioną, ir kurių įranga neatitinka to diviziono 
įrangos ir kitų standartų, tokių dalyvių rezultatai nebus įskaityti į varžybų rezultatą 

8.3.6. Apie dalyvį, kuris klasifikuojamas arba perklasifikuojamas kaip pirmiau minėtas, turi būti 
pranešta kuo greičiau. Varžybų direktoriaus sprendimas dėl šių klausimų yra galutinis. 

8.3.7. Dalyviui, perklasifikuotam į "Open Division", vėliau bus taikomos tik "Open Division" 
nuostatos, tačiau jis turi toliau naudoti tą patį šautuvą ir optinį taikiklį. 

8.3.8. Dalyvio patirta varžybų diskvalifikacija bet kuriuo varžybų metu neleis dalyviui toliau 
dalyvauti varžybose. 

8.3.9. Dalyvio kvalifikavimas konkrečiame divizione neužkerta kelio tolesniam kvalifikavimui 
kategorijoje arba įtraukimui į Komandą. 

8.4. VARŽYBŲ KATEGORIJOS 
8.4.1. IPRF varžybose gal būti skirtingas kategorijas kiekviename divizione, kad atpažintų 

skirtingus dalyvių tipus. Dalyvis gali deklaruoti tik vieną varžybų kategoriją. 

8.4.2. Dalyviui neatitikus deklaruotos kategorijos reikalavimų arba prieš varžybas visiškai 
kategorijos nedeklaravus, dalyvis nebus kvalifikuotas toje kategorijoje. 

8.5. KOMANDOS 

8.5.1. BENDRA 

8.5.1.1. Individualaus varžybų dalyvio rezultatas gali būti įskaitytas tik vienai komandai. 

8.5.1.2. Jei komandos narys pasitraukia iš varžybų dėl kokios nors priežasties prieš baigdamas 
visus pratimus, to dalyvio pasiektas rezultatas bus įskaitytas į bendrą komandos 
rezultatą. Tokia komanda neturi teisės pakeisti pasitraukusio komandos nario. 

8.5.1.3. Jei komandos narys yra diskvalifikuotas iš varžybų, diskvalifikuoto dalyvio rezultatas 
etapuose bus prilygintas nuliui. Komandos neturi teisės pakeisti diskvalifikuoto 
komandos nario. 

8.6. DALYVIO STATUSAS IR NARYSTĖ 
8.6.1.1. Visi dalyviai turi būti IPRF pripažintos Nacionalinės asociacijos (federacijos) nariai 

šalyje, kurioje jie paprastai gyvena. 

8.6.1.2. Gyvenimas šalyje apibrėžiamas kaip nuolatinis gyvenimas daugiau kaip 183 dienų per 
paskutinius dvylika mėnesių nuo varžybų pradžios. Nuolatinio pragyvenimo sąlyga yra 
fizinis buvimas tame regione ir nepriklauso nuo pilietybės ar bet kokio tinkamo adreso. 
183 dienos nebūtinai turi būti nepertraukamos  

8.6.2. Dalyviai ir (arba) komandos nariai gali atstovauti tik tai šaliai, kurioje jie gyvena.: 
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8.6.2.1. Nacionaliniuose arba regioniniuose čempionatuose tik dalyviai, atitinkantys 
nacionalinius arba regioninius gyvenamosios vietos reikalavimus, turi teisę būti 
pripažinti nacionaliniais čempionais, pagal divizionus ir (arba) pagal 
divizionus/kategorijas. 

8.6.2.1.1. Tačiau nustatant nacionalinius ar regioninius čempionus, dalyvių, 
nepriklausančių taikomai šaliai ar regionui, varžybų rezultatai neturi būti 
išbraukiami iš varžybų rezultatų. 

8.7. DALYVIŲ TVARKARAŠTIS IR GRUPĖS 
8.7.1. Dalyviai turi varžytis dėl rezultato pagal paskelbtą varžybų ir komandų tvarkaraštį. 

Varžovas ar komanda nepasirodžiusi, nurodytu laiku pratime, negali to pratimo pradėti be 
specialaus varžybų direktoriaus leidimo. Negavus leidimo, dalyvio rezultatas šiame 
pratime bus lygus nuliui. 

8.7.2. Rungtynės bus laikomos pradėtomis, kai dalyviai pirmą dieną pradės šaudyti pratimus 
rezultatui ir bus laikoma, kad baigėsi, kai varžybų direktorius paskelbs galutinius 
rezultatus. 
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9. VARŽYBŲ VALDYMAS 

9.1. VARŽYBŲ TEISĖJAI 
Varžybų teisėjų pareigos ir atsakomybė apibrėžiama taip: 

9.1.1. Pratimo teisėjas ("RO") – duoda pratimo komandas, prižiūri, kad dalyvių veiksmai atitiktų 
pratimo aprašymą ir atidžiai stebi dalyvio veiksmų saugumą. Pratimo teisėjas taip pat 
praneša kiekvieno dalyvio pasiektą rezultatą ir laiką (jei taikoma) ir patikrina, ar rezultatas 
yra teisingai įrašytas į dalyvio rezultatų lapą (pavaldus vyriausiajam pratimo teisėjui ir 
varžybų direktoriui). 

9.1.2. Vyriausiasis pratimo teisėjas ("CRO") – pagrindinis pratimo teisėjas, kuriam pavaldūs visi 
šaudymo pratime esantys ar dalyvaujantys asmenys. Prižiūri nešališką, teisingą ir nuoseklų 
pratimo taisyklių taikymą (tiesiogiai pavaldus varžybų direktoriui). 

9.1.3. Varžybų direktorius ("MD") - oficialus asmuo, visoje šaudykloje turintis absoliučią valdžią 
visų veiksmų ir asmenų atžvilgiu, tame tarpe šaudyklos saugumo, taisyklių laikymosi ir 
pratimų veikimo klausimais. Atsakingas už varžybas apskritai, jų efektyvų valdymą, dalyvių 
skirstymą į būrius, tvarkaraščius, šaudyklos konstrukcijas, viso personalo koordinavimą bei 
paslaugų tiekimą. Varžybų direktoriaus kompetencija ir sprendimai turi pirmenybę 
diskvalifikavimo ir apeliacijų klausimais. Varžybų direktorius paskiriamas organizatorių.  

9.1.4. Šias pareigas paprastai vykdo varžybų direktorius, tačiau, jei reikia, jos įsteigiamos: 

9.1.4.1. Statistikos teisėjas ("CS") - prižiūri rezultatus skaičiuojančią komandą, kuri surenka, 
rūšiuoja, tikrina, rezultatų protokolus ir išsaugo visus rezultatų lapus ir galiausiai 
paskelbia tarpinius ir galutinius rezultatus (tiesiogiai pavaldus varžybų direktoriui). 

9.2. VARŽYBŲ TEISĖJŲ DRAUSMĖ 
9.2.1. Visi varžybų pareigūnai yra tiesiogiai pavaldūs Varžybų direktoriui, kuris yra atsakingas už 

klausimų, susijusių su elgesiu ir drausme, sprendimą. 

9.2.2. Tuo atveju, jei varžybų teisėjas yra sudrausmintas, varžybų direktorius turi nusiųsti 
incidento ataskaitą ir išsamią informaciją apie drausmines nuobaudas savo Nacionalinei 
asociacijai/federacijai. Nacionalinė asociacija ir (arba) Federacija bus atsakinga už IPRF 
tarybos informavimą. 

9.2.3. Varžybų teisėjas, kuris yra diskvalifikuotas iš varžybų už saugumo pažeidimą varžantis ir 
toliau galės būti pareigūnu varžybose. Varžybų direktorius priima bet kokį sprendimą, 
susijusį su teisėjo dalyvavimu varžybose. 

9.3. TEISĖJŲ SKYRIMAS 
9.3.1. Varžybų organizatoriai, prieš pradėdami varžybas, turi paskirti varžybų direktorių, kuris 

atliktų šiose taisyklėse aprašytas pareigas. Pageidautina, kad varžybų direktoriumi būtų 
paskirtas kompetentingiausias ir labiausiai patyręs sertifikuotas varžybų teisėjas. 

9.3.2. Šiose taisyklėse Oficialus varžybų asmuo (pvz., pratimo teisėjas (RO), varžybų direktorius 
(MD) ir pan.) – tai asmenys, oficialiai paskiriami varžybų organizatorių dirbti varžybų metu. 
Asmenys, turintys varžybų teisėjo sertifikatą, tačiau dalyvaujantys varžybose kaip 
varžovai, neturi jokių pareigų ar galios kaip varžybų teisėjai tose varžybose. Tokie asmenys 
dalyvavimo metu neturėtų dėvėti aprangos su teisėjų atributika.  

9.3.3. Asmeniui, paskirtam varžybų teisėju, draudžiama turėti savo šaunamąjį ginklą, tiesiogiai 
prižiūrint dalyvius ir teisėjaujant šaudymo pratimo metu. 

9.4. PRATIMO TEISĖJAI 
9.4.1. Varžybų direktoriai yra visiškai atsakingi už visų šaudyklos teisėjų atrinkimą, apmokymą, 

valdymą ir elgesį. 

9.4.2. Varžybų direktoriai turi šias tris (3) parinktis, atsižvelgiant į varžybų teisėjų konfigūracijas: 
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9.4.2.1. IŠSAMI VISOS ŠAUDYKLOS INFORMACIJA 

9.4.2.1.1. Varžybų direktorius paskiria visus varžybų teisėjus į pratimus; 

9.4.2.1.1.1. Pratimo Teisėjas, 

9.4.2.1.1.2. Rezultato sekretorius / Laiko matuotojas, 

9.4.2.1.1.3. Kiti reikalingi Šaudyklos teisėjai / stebėtojai. 

9.4.2.1.2. Visi varžybų teisėjai turi būti paskirtame (-uose) pratime (-uose) varžybų metu. 

9.4.2.1.3. Varžybų teisėjai dalyviai negali varžytis varžybose. 

9.4.2.1.4. Pratimo teisėjas kiekviename pratime yra vienintelis asmuo, turintis teisę 
užskaityti taškus ir priimti sprendimus. 

9.4.2.2. PRATIMO TEISĖJAS IR DALYVIŲ PADĖJĖJAI 

9.4.2.2.1. Varžybų direktorius paskiria pratimo teisėjus į pratimus. 

9.4.2.2.2. Pratimo teisėjas turi būti paskirtame pratime varžybų metu ir yra vienintelis 
asmuo, turintis leidimą skirti taškus ir priimti sprendimus. 

9.4.2.2.3. Pratimo teisėjas negali būti varžybų dalyviu. 

9.4.2.2.4. Prireikus dalyviai padeda pratimo teisėjui: 

9.4.2.2.4.1. Taškų / laiko matavimas; 

9.4.2.2.4.2. Stebėjimas; 

9.4.2.2.4.3. Pagalba saugos valdymo srityje. 

9.4.3. Pasaulio čempionate varžybų direktoriai turi įgyvendinti pilnus šaudyklos aprašymus 
pratimo teisėjams. 

9.4.4. PRATIMO TEISĖJO PAREIGOS 

9.4.4.1. Pratimo teisėjai yra atsakingi už padėtį šaudymo pratime ir turi turėti visišką užduoties 
ir veiksmų procedūros suvokimą jiems paskirtame pratime, kuriame jie teisėjauja. Visi 
klausimai, susiję su pratimo taisyklėmis ar procedūra, turi būti išsprendžiami su 
varžybų direktoriaus pagalba prieš varžybų pradžią.  

9.4.4.2. Pratimo teisėjai privalo; 

9.4.4.2.1. visapusiškai suprasti oficialias IPRF taisykles.  

9.4.4.2.2. užtikrinti, kad taisyklės būtų taikomos vienodai kiekvienam šauliui.  

9.4.4.3. Pratimo teisėjai pateikia pratimo instruktažą kiekvienam būriui prieš varžybų pradžią. 
Visi klausimai turi būti užduoti ir atsakyti prieš pradedant varžytis pirmąjam dalyviui iš 
kiekvieno būrio. Pratimo teisėjai šauliams nurodo kiekvieną taikinį, išskyrus "akluosius" 
pratimus, ir tokiu atveju taikinių vietos nenurodomos.  

 

 

 

 

 

 



 

22 

Vertimas į Lietuvių kalbą – Baltijos Tolimojo Šaudymo Asociacija, esant netikslumams, aukštesnę galią turi taisyklių versija originalo (anglų) kalba. 

10. ŠAUDYMO PRATIMAS 

10.1. ŠAUTUVO PRADINĖ PADĖTIS 
Pradinė šautuvų padėtis paprastai bus tokia, kaip nurodyta toliau. Tačiau tuo atveju, kai dalyvis neužtaiso 
ginklo, kai tai leidžiama rašytiniu instruktažu netyčia ar tyčia, pratimo teisėjas neturi imtis jokių veiksmų, nes 
dalyvis visada yra atsakingas už savo šautuvo naudojimą. 

10.1.1. Šautuvai: 

10.1.1.1. Užtaisytas (1 variantas): Stacionari dėtuvė su šoviniais arba prijungta pilna dėtuvė (jei 
taikoma), tuščias šovinio lizdas ir atidaryta spyna (bolt open). 

10.1.1.2. Ištaisytas (2 variantas): Stacionari dėtuvė tuščia arba atjungta dėtuvė (jei taikoma), 
tuščias šovinio lizdas ir atidaryta spyna (bolt open). 

10.1.2. Šaudymo pratime gali prireikti kitokios pradinės šautuvo padėties, kuri skiriasi nuo 
aukščiau nurodytų sąlygų. Tokiais atvejais reikalaujama pradinė ginklo padėtis turi būti 
aiškiai nurodyta rašytiniame pratimo informaciniame pranešime. 

10.1.2.1. Kai rašytiniame pratimo instruktaže nurodyta, kad dalyvio šaunamasis ginklas ir (arba) 
gimininga įranga būtų dedami ant stalo ar kito paviršiaus prieš starto signalą, jie turi 
būti išdėstyti taip, kaip nurodyta rašytiniame pratimo instruktaže. 

10.2. DALYVIO PRADINĖ PADĖTIS 
Tiesiogiai vadovaujant pratimo teisėjui, pradinė padėtis yra : 

10.2.1. Šautuvas pradinėje padėtyje, saugiklis įjungtas. Ginklas yra laikomas arba dedamas taip, 
kaip nurodyta rašytiniame pratimo instruktaže. 

10.2.2. Išskyrus atvejus, kai kitaip nurodyta rašytiniame pratimo instruktaže, dalyvio pozicija prieš 
pradedant šaudymo pratimą turi būti „Modified Port Arms" - stovint stačiai, su šautuvu 
pradinėje padėtyje, laikomu abiejose rankose, buožė liečia šaulį klubo lygyje, šaudymo 
mechanizmo saugiklis įjungtas, pirštas virš nuleistuko apsaugos lankelio, vamzdis 
nukreiptas šaudymo kryptimi. 

10.2.2.1. Jei nėra nurodyta kitaip rašytiniame pratimo instruktaže, laikyti ginklą vamzdžiu 
aukštyn yra nepriimtina. 

10.2.2.2. Iš dalyvio, kuris pradeda arba baigia šaudymo pratimą, kai buvo naudojama neteisinga 
starto pozicija, pratimo teisėjas gali pareikalauti iš naujo peršaudyti pratimą. 

10.2.2.3. Skirtingiems pratimams gali būti, kad dalyvio pradinė padėtis bus atsigulus, 
atsiklaupus, sėdint ar kaip nurodyta rašytiniame pratimo instruktaže. Tačiau tokiu 
atveju šautuvo pradinė padėtis neturėtų skirtis nuo paminėtų aukščiau. 

10.2.2.4. Nei vieno šaudymo pratimo starto pozicija neturėtų leisti dalyviui pradėti varžybas su 
šautuvu, atremtu į petį ir nukreiptu į taikinius. 

10.2.3. Dalyvis turi pradėti šaudymo pratimą su visa reikalinga įranga savo rankose ar kišenėse, 
ne ant žemės. Bet kokia įranga, "palikta" po starto signalo, pratimo atlikimo metu lieka 
"neliečiama". 

10.2.3.1. Jei reikia "peršauti", dalyvis privalo peršauti šaudymo pratimą su visa ta pačia įranga, 
kuri buvo naudojama pratime pirmuoju bandymu. 

10.3. ŠAUDYKLOS KOMANDOS 
Patvirtintos šaudyklos komandos ir jų seka yra tokia: 

10.3.1. "Šauly, ar jūs suprantate šaudymo pratimą?" “Shooter do you understand the Course Of 
Fire?” - Bet kokio negatyvaus dalyvio atsakymo nebuvimas rodo, kad jis visiškai supranta 
Šaudymo pratimo reikalavimus ir yra pasirengęs tęsti. Jei dalyvis nurodo, kad jis reikalauja 
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aiškumo dėl pratimo atlikimo tvarkos, pratimo teisėjas gali atsakyti į visus klausimus prieš 
pradėdamas. 

10.3.2. "Pasiruošti" arba "Užtaisyti ir pasiruošti"      "Make Ready" or "Load and Make Ready" - 
Ši komanda reiškia "šaudymo pratimo" pradžią. Tiesiogiai prižiūrint pratimo teisėjui, 
dalyvis turi atsistoti pasisukęs į pratimo vidurį arba saugia kryptimi, kaip nurodyta pratimo 
teisėjo, užsidėti akių ir ausų apsaugą ir paruošti šaunamąjį ginklą pagal pratimo rašytinį 
instruktažą. Tada dalyvis turi užimti reikiamą starto padėtį. Tai atlikus pratimo teisėjas tęs 
komandas. 

10.3.3. Kai duota atitinkama komanda, dalyvis negali palikti starto vietos be pratimo teisėjo 
leidimo ir tiesioginės priežiūros. Už pažeidimą pirmąjį kartą bus įspėjimas ir už sekančius 
pažeidimus galima diskvalifikacija etapui arba varžybų diskvalifikacija už tolesnius 
pažeidimus tose pačios varžybose. 

10.3.4. "Ar esate pasiruošęs?" "Are You Ready?" - Neigiamo atsakymo nebuvimas rodo, kad 
dalyvis yra pasirengęs pradėti. Jei dalyvis nėra pasirengęs, jis turi nurodyti "Neparuošta" 
"Not Ready". Kai dalyvis yra pasirengęs, jis turėtų prisiimti reikiamą starto poziciją, kad 
nurodytų savo pasirengimą pratimo teisėjui. 

10.3.5. "Pasiruošti" "Standby" – po šios komandos starto signalas turėtų būti nuskambėti per 1–
4 sekundes. 

10.3.6. „Startas“ "Start Signal" - signalas dalyviui pradėti varžybas šaudymo pratime. Jei dėl bet 
kokios priežasties dalyvis nereaguoja į pradžios signalą, tuomet pratimo teisėjas 
patikslina, ar dalyvis yra pasirengęs pradėti šaudymo pratimą, ir pratęsia šaudyklos 
komandas nuo "Ar esate pasiruošęs?" 

10.3.6.1. Tuo atveju, jei dalyvis netyčia pradeda šaudyti per anksti ("false start"), pratimo 
teisėjas skubiai sustabdo dalyvį ir, kai bus atkurtas šaudymo pratimas, iš naujo leis 
pradėti šaudyti. 

10.3.6.2. Dalyviui, kuris reaguoja į pradžios signalą, bet dėl kokios nors priežasties nepradeda 
šaudyti pratimo užduoties ir pratimo teisėjo valdomamas laikmatis neužfiksavo 
pratimo pabaigos, dalyviui bus užfiksuotas nulinis rezultatas ir nulinis laikas (jei 
taikoma) tam etapui. 

10.3.7. Šaudymo metu pratimo teisėjas arba stebėtojas praneša „Yra“ ("Impact"), kad dalyvis 
žinotų, kad buvo pataikymas į taikinį ir užskaitytas taškas. Reikėtų vengti bet kokio kito 
pranešimo, nurodančio pataikymą, nes tai gali sukelti painiavą. 

10.3.8. Jokios kitos informacijos dalyviui negali pateikti pratimo teisėjai, žiūrovai ar kiti dalyviai, 
kol dalyvis šaudo į pratimo taikinius, išskyrus atvejus, kai tokia informacija pateikiama 
saugumo sumetimais. 

10.3.8.1. Žodinė arba išorinė pagalba dalyviui šaudančiam Šaudymo pratimą - neleidžiama. 

10.3.9. „Stop“ arba „Nutraukti ugnį“ "Stop" arba "Cease Fire" - Bet kuris šaudyklos teisėjas, 
paskirtas į pratimą, gali duoti šią komandą bet kuriuo metu šaudymo pratimo metu. 
Dalyvis turi nedelsdamas nustoti šaudyti, nustoti judėti ir laukti tolesnių teisėjo nurodymų. 

10.3.10. "Jei pabaigėte, ištaisykite ir parodykite tuščią" "If You Are Finished, Unload And Show 
Clear" - Jei dalyvis baigė šaudyti, jis turi nuleisti savo šautuvą vamzdžiu žemyn, ištaisyti, 
išimti apkabą, atidaryti spyną ir parodyti tuščią šovinio lizdą ir pateikti jį patikrinti pratimo 
teisėjui. 

10.3.10.1. "Įdėti saugos vėliavą" “Insert Chamber flag” - Jei ginklas saugus, dalyvis arba pratimo 
teisėjas turi pilnai įkišti į šovinio lizdą vamzdyje saugos vėliavą, kad būtų užtikrinta, jog 
šautuvas yra ištaisytas. Uoksas gali likti atviras arba būti iš dalies uždarytas. 

10.3.10.2. Jei ginklas nėra saugus, pratimo teisėjas pakartoja komandą iš „Jei pabaigėte, 
ištaisykite ir parodykite tuščią. 

10.3.10.3. Absoliutus aukščiau paminėtų sąlygų išpildymas reiškia šaudymo pratimo pabaigą. 
Tada dalyvis turi saugiai palikti šaudymo pratimo vietą. 
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10.3.11. "Šaudykla yra saugi" “Range is Safe” - Dalyviai ar varžybų personalas negali pajudėti į 
priekį nuo šaudymo linijos ar galutinės šaudymo vietos, rinkti panaudotas tūtas ar kreiptis 
į dalyvį, kol pratimo teisėjas nepaskelbs šios komandos. Kai komanda nuskamba, teisėjai 
ir dalyviai gali judėti į priekį, įvertinti pataikymus, atstatyti rekvizitus ir barikadas, surinkti 
panaudotas tūtas ir pan. 

10.3.12. Dalyvis, turintis sunkią klausos negalią, iš anksto pritarus varžybų direktoriui, turi teisę 
reikalauti, kad aukščiau minėti žodinės komandos būtų papildyti vaizdiniais ir (arba) 
fiziniais signalais. 

10.3.12.1. Rekomenduojami fiziniai signalai yra patapšnojimai ant dalyvio silpnos pusės peties 
naudojant atgalinės skaičiavimo protokolą, būtent 3 kartai „Ar jūs pasiruošęs“ "Are 
You Ready", 2 kartai "Pasiruošti" ir 1 bakstelėjimas, kad sutaptų su starto signalu. 

10.3.13. Nėra specialių komandų, kurias būtų galima naudoti kulkos greičio matavimui arba įrangos 
atitikties patikrinime (kuris gali būti atliekamas ir ne šaudykloje). Dalyviai neturi imti savo 
šaunamųjų ginklų arba išimti saugos vėliavų, jokiomis aplinkybėmis tol, kol tikrintojas 
neįsako perduoti jam ginklus griežtai laikantis jo nurodymų. 

10.4. UŽTAISYMAS, PERTAISYMAS AR IŠTAISYMAS ŠAUDYMO METU 
10.4.1. Užtaisant, pertaisant ar ištaisant ginklą šaudymo metu, dalyvio pirštai turi būti aiškiai 

matomi už nuleistuko lankelio apsaugos, o šaunamasis ginklas turi būti saugiai nukreiptas 
šaudymo arba kita saugia kryptimi, kurią leidžia šaudyklos / pratimo teisėjas. 

10.5. JUDĖJIMAS 
10.5.1. Išskyrus atvejus, kai dalyvis iš tikrųjų taikosi arba šaudo į taikinius, visas judėjimas su ginklu 

turi būti atliekamas taip, kad dalyvio pirštai turi būti aiškiai matomi už nuleistuko lankelio 
apsaugos, spyna atidaryta, o pusiau automatinio šautuvo atveju, turėtų būti taikomas 
saugiklio mechanizmas. Šaunamasis ginklas turi būti nukreiptas saugia kryptimi. 
"Judėjimas" apibrėžiamas kaip bet kuris iš žemiau nurodytų veiksmų, bet tuo 
neapsiribojant: 

10.5.1.1. Perėjimas prie taikinio. 

10.5.1.2. Žengimas daugiau nei vieną žingsnį bet kuria kryptimi. 

10.5.1.3. Taikymosi padėties keitimas (pvz., nuo stovimos iki atsiklaupimo, nuo sėdimos iki 
stovimos ir t. t.). 

10.5.1.4. Šautuvo vietos keitimas prie barikados, rekvizituose arba natūralioje kliūtyje. 

10.6. PAGALBA ARBA ĮSIKIŠIMAS 
 

10.6.1. Šaudymo pratimo metu dalyviui negali būti teikiama nei fizinė, nei žodinė, nei vizualinė, 
nei kitokia pagalba, draudžiamas bet koks įsikišimas. Tačiau pratimo teisėjas, vardan 
saugumo, gali bet kuriuo metu duoti dalyviui įspėjimą. Tokie įspėjimai nesuteikia pagrindo 
dalyviui reikalauti peršaudymo.  

10.6.1.1. Dalyviams, besinaudojantiems neįgaliųjų vežimėliais ar panašiais įtaisais, varžybų 
direktorius gali suteikti specialų leidimą teikti pagalbą mobilumui. 

10.6.2. Bet kuris asmuo, teikiantis pagalbą dalyviui šaudymo pratimo metu be išankstinio pratimo 
teisėjo (ir tokią pagalbą gaunančio dalyvio) sutikimo, pratimo teisėjo nuožiūra gali būti 
įspėjamas žodžiu. Pakartotinių nusižengimų atveju Varžybų direktorius savo nuožiūra gali 
skirti diskvalifikaciją etapui arba varžyboms. 

10.6.3. Bet koks asmuo žodžiu ar kitaip bendraudamas su dalyviu šaudančiu pratimą, gal būti 
baudžiamas dėl nesportiško elgesio. Jei pratimo teisėjas mano, kad įsikišimas žymiai 
paveikė dalyvį, jis privalo pranešti apie tai varžybų direktoriui, kuris savo nuožiūra, gali 
liepti dalyviui peršaudyti pratimą. 
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10.6.4. Jei netyčia įvyko fizinis kontaktas tarp dalyvio ir pratimo teisėjo, ar dalyvis buvo kitaip 
išoriškai paveiktas, pratimo teisėjas gali pasiūlyti dalyviui peršaudyti pratimą. Dalyvis turi 
apsispręsti dėl peršaudymo, prieš peržiūrint laiko ar pataikymų rezultatą. Tačiau, jei 
dalyvis fizinio kontakto su teisėju metu padaro saugumo pažeidimą, galioja nuobaudos dėl 
saugumo taisyklių pažeidimo. 

10.7. PERŠAUDYMAS 
10.7.1. Dalyvis gali reikalauti pratimo peršaudymo, jei mano, kad prašymas yra pagrįstas. Dalyvis 

turės dviejų (2) minučių laikotarpį savo argumentus paaiškinti pratimo teisėjui, kuris gali 
priimti sprendimą leisti pratimą pakartotinai peršauti. Jei dalyvis gauna neigiamą 
atsakymą arba pratimo teisėjas negali priimti sprendimo, dalyvis gali kreiptis į varžybų 
direktorių. 

10.7.1.1. Dalyvis turės penkiolika (15) minučių, kad paaiškintų savo nusiskundimą varžybų 
direktoriui, kuris tada priims sprendimą. 

10.7.2. Yra dviejų tipų peršaudymai:  

10.7.2.1. Pilnas peršaudymas reiškia, kad dalyvis atliks visą šaudymo pratimą nuo pradžios iki 
pabaigos.  

10.7.2.2. Dalinis peršaudymas reiškia, kad dalyvis yra pastatomas į tą pačią padėtį, kokioje buvo 
sustojimo metu ir laikmatis yra atstatomas į laiką, likusį sustojimo metu. Jei pozicijos 
arba likusio laiko nustatyti neįmanoma, dalyvis turi pilnai peršaudyti pratimą. 

10.7.3. Kai dalyvis peršauna pratimą, jo rezultatas papildomas peršovimo rezultatu. 

10.8. TAIKYMASIS, SAUSAS ŠAUDYMAS IR ŠAUDYMO PRATIMO APŽIŪRA 
10.8.1. Dalyviams prieš starto signalą draudžiama taikytis į taikinius ar spragsėti nuleistuku. 

Pažeidimas pirmą kartą baudžiamas įspėjimu, o nuo antro karto tose pačiose varžybose 
baudžiama diskvalifikacija. 

10.8.1.1. Jei Varžybų Organizatoriai draudžia dalyviui peržvelgti taikinius per optinį taikiklį su 
ištaisytu šaunamuoju ginklu prieš Starto Signalą, dalyviams tai turi būti išdėstyta raštu 
pratimo instruktaže.  

10.8.1.2. Kai dalyviams leidžiama, peržvelgti taikinius per optinį taikiklį su ištaisytu šaunamuoju 
ginklu, jie turi tai daryti tik viename taikinyje, kad patikrintų, ar jų optikos yra reikiamai 
sureguliuotos. Dalyviai negali išbandyti taikinių sekos ar taikymosi iš skirtingų šaudymo 
padėčių. 

10.8.2. Dalyviai gali naudoti tik binoklius, monoklius, atstumo matuoklius arba teleskopus, kad 
rastų ir apžiūrėtų pratimo taikinius. Tokie optiniai prietaisai gali būti montuojami ant 
trikojo ar kito tinkamo stabilumo įtaiso. Šautuvų optinių taikiklių naudoti negalima. 

10.8.3. Dalyviams draudžiama naudoti bet kokią įrangą ar bet kurią tikro šaunamojo ginklo dalį, 
įskaitant bet kokias ginklo detales ir pan., išskyrus savo rankas, atliekant šaudymo pratimo 
apžiūrą. 

10.8.4. Jokiam asmeniui neleidžiama įeiti į šaudymo pratimą ar judėti per jį be išankstinio pratimo 
teisėjo, paskirto tam šaudymo pratime, arba varžybų direktoriaus sutikimo.  

10.8.5. Bet kokie aukščiau minėtų pažeidimų rezultatais bus įspėjimas dėl pirmojo karto, ir etapas 
diskvalifikacija už kiekvieną įvykį vėliau. 
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11. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS 

11.1. KIETASIS SKYDAS 
11.1.1. Kietasis skydas – jei rašytiniame pratimo instruktaže nėra konkrečiai aprašyti kaip 

"minkštas skydas", visi rekvizitai, sienos, barjerai, permatomi ekranai ir kitos kliūtys 
laikomos neįveikiamu "kietu skydu". Jei: 

11.1.1.1. kulka perskrodžia kietą skydą, ir toliau pataiko taikinį arba baudos taikinį, tai 
pataikymas į taikinį nebus įtraukiamas įpratimo rezultatą ir gali būti taikoma nuobauda 
už tai. 

11.1.1.2. kulka perskrodžia kietą skydą, ir toliau aktyvuoja kitą šaudyklos įrangą, tai bus 
traktuojama kaip Šaudyklos įrangos gedimas. Iš dalyvio bus reikalaujama peršauti 
Šaudymo pratimą, po to, kai jis bus atkurtas. 

11.2. VERTINIMO METODAS 
11.2.1. Dalyvio pataikymai į nustatytus taikinius šaudymo pratime yra sumuojami į pratimo 

rezultatus. 

11.2.1.1. Įgūdžių (Meistriškumo) etapai yra išimtis, kai pratimo atlikimo laikas yra įtraukiamas į 
dalyvio rezultatų lentelę, ir panaudojamas reitingavimui esant lygiam rezultatui 
varžybų pabaigoje. 

11.2.2. Pasiekti pratimo rezultatai turi išrikiuoti dalyvius mažėjimo tvarka pagal atitinkamame 
divizione surinktų pratimo taškų skaičių. 

11.2.3. Varžybų rezultatai turi išrikiuoti dalyvius mažėjimo tvarka pagal atitinkamame divizione 
surinktų pratimų taškų skaičių. 

11.2.4. Komandos rezultatai turi reitinguoti komandas atitinkamame divizione mažėjančia tvarka 
pagal atskirus pratimų taškus, kuriuos sukaupė visi komandos nariai pagal komandinių 
varžybų taisykles. 

11.3. VARŽYBŲ LYGIOSIOS 
11.3.1. Kiekvienose tarptautinėse varžybose bus bent vienas laiko etapas. 

11.3.1.1. Kelių laiko etapų atveju tokių laiko etapų taškai ir laikai sujungiami, todėl gaunamas 
vienas bendras laiko pratimų rezultatas ir laikas, kuris naudojamas reitinguoti dalyvius 
surinkusius vienodą skaičių taškų. 

11.3.2. Pagal geriausią rezultatą, tada pagal laiką pratime (-uose) bus nustatyta, kuris lygiąsias 
pasiekęs dalyvis užims aukštesnę vietą. 

11.3.2.1. Jei šauliai pasiekia lygų rezultatą, laikas iki artimiausios 100 sekundės bus naudojamas 
nustatyti, kuris šaulys užima aukštesnę vietą. 

11.3.2.2. Jei du šauliai iš TOP10 vis dar turi lygų rezultatą, tada varžybų direktorius suteikia 
galimybę peršauti laiko pratimą, kol nebus nustatytas poros nugalėtojas. 

11.3.2.3. Jei šauliai už TOP10 pasiekia lygų rezultatą, jiems bus paskirta ta pati vieta reitinge.  

11.3.3. Lygiųjų rezultatas bus naudojamas tik galutiniam dalyvių nugalėtojui nustatyti, o jų 
pirminiai varžybų rezultatai išliks nepakitę. 

11.4. TAIKINIŲ REZULTATAI IR BAUDŲ VERTĖS 
11.4.1. Varžybų rezultatai turi atitikti šias taškų vertes: 

11.4.1.1. Vienas taškas vienam pataikytam taikiniui. 

11.4.2. Baudos pataikymai "No-Shoot" taikiniuose negali viršyti vieno pataikymo vertės jokiame 
kitame nurodytame taikinyje. 
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11.5. REZULTATŲ TIKRINIMAS IR APELIACIJOS 
11.5.1. Po pratimo, teisėjas praneša: "Šaudykla yra saugi", dalyvis arba jo atstovas gali kreiptis į 

teisėją, atsakingą už rezultatą, kad patikrinti savo rezultatą. 

11.5.2. Bet kokią apeliaciją dėl rezultato ar nuobaudos dalyvis (arba jo atstovas) turi pareikšti 
pratimo teisėjui prieš pradedant kitam dalyviui šaudymo pratimą, arba prieš išeinant 
šaulių grupei iš pratimo, atsižvelgiant į paskutinį dalyvį grupėje. 

11.5.3. Jei po apeliacijos pateikimo pratimo teisėjas palieka pradinį rezultatą ar baudą ir dalyvis 
yra nepatenkintas, jis gali kreiptis į vyriausią pratimo teisėją, o tada į varžybų direktorių 
dėl apeliacijos patenkinimo. 

11.5.4. Varžybų direktoriaus sprendimas dėl pataikymų į taikinius ir į baudos taikinius bus 
galutinis. Po varžybų direktoriaus sprendimo daugiau neleidžiama pateikti jokių kitų 
apeliacinių skundų. 

11.6. REZULTATŲ PROTOKOLAI 
11.6.1. Turėtų būti naudojamas ir pirminis, ir antrinis rezultatų suvedimo metodai. 

11.6.1.1. Vienas metodas turi būti rankiniu būdu taškų įrašymas ant popieriaus. 

11.6.2. Pratimo teisėjas turi įvesti visą informaciją (įskaitant visus įspėjimus), kiekvieno dalyvio 
rezultatų lape, prieš jį pasirašant. Pratimo teisėjui pasirašius rezultatų lapą, dalyvis turi 
padėti savo parašą tinkamoje vietoje. Elektroniniai rezultatų lapo parašai bus priimtini, jei 
juos patvirtins IPRF taryba. Visi balai ar nuobaudos turėtų būti įrašomi sveikais skaičiais. 
Dalyvio įgūdžių (meistriškimo) pratimams skirtas laikas turi būti įrašytas į atitinkamą vietą 
2 skaičių po kablelio tikslumu. 

11.6.3. Jei reikia pataisyti rezultatų lapą, pataisymai bus aiškiai įrašyti į dalyvio rezultatų lapų 
originalą ir arba kopijas. Dalyvis ir pratimo teisėjas turėtų pasirašyti po visais pataisymais. 

11.6.4. Jei dalyvis dėl kokios nors priežasties atsisako pasirašyti arba patvirtinti rezultatų lapą, 
klausimas turi būti perduotas spręsti varžybų direktoriui. Jei varžybų direktorius yra 
įsitikinęs, kad šaudymo pratimas buvo atliktas ir rezultatas tinkamai įrašytas, 
nepasirašytas rezultatų lapas bus pateiktas kaip įprasta ir įtrauktas į varžybų rezultatus. 

11.6.5. Rezultatų lapas, pasirašytas dalyvio ir pratimo teisėjo, yra pakankamas dokumentas, nes 
šaudymo pratimas buvo baigtas ir kad taškai ir laikas (jei taikoma), įrašyti į rezultatų lapą, 
yra tikslūs ir neginčytini. Pasirašytas rezultatų lapas laikomas galutiniu dokumentu ir, tik 
su dalyvio ir pasirašančiojo pratimo teisėjo abipusiu sutarimu, arba dėl arbitražo 
sprendimo rezultatų lapas gali būti pataisytas tik siekiant ištaisyti aritmetines klaidas. 

11.6.6. Jei rezultatų lape yra perteklinių įrašų arba jų yra nepakankamai arba jei laikas nebuvo 
įrašytas į rezultatų lapą, jis turi būti nedelsiant perduotas varžybų direktoriui, kuris 
paprastai reikalauja, kad dalyvis vėl peršaudytų šaudymo pratimą. 

11.6.7. Jei dėl kokios nors priežasties pakartotinis peršaudymas neįmanomas, aukštesnį rezultatą 
lems šie veiksmai: 

11.6.7.1. Jei rezultatų lape buvo įrašyta nepakankamai pataikymų ar nepataikymų, tie, kurie 
buvo užregistruoti, bus laikomi tikrais ir neginčijamais. 

11.6.7.2. Jei rezultatų lape buvo įrašyti per daug pataikymų, bus naudojama maksimalus pratimo 
taškų skaičius. 

11.6.7.3. Jei įgūdžių pratime trūksta laiko, dalyvis gaus maksimalų to įgūdžių pratimo laiką. 

11.6.7.4. Jei rezultatų lape trūksta dalyvio tapatybės, jis turi būti perduotas varžybų direktoriui, 
kuris turi imtis visų veiksmų, kurie, jo nuomone, yra būtini padėčiai ištaisyti. 

11.6.8. Jei originalus rezultatų lapas prarandamas arba kitaip nepasiekiamas, bus naudojamas 
dalyvio kopija arba bet koks kitas varžybų direktoriui priimtinas rašytinis ar elektroninis 
įrašas. Jei dalyvio kopijos ar bet kurio kito rašytinio ar elektroninio įrašo nėra arba varžybų 
direktorius mano, kad jis yra nepakankamai įskaitomas, dalyvis privalės peršaudyti 
šaudymo pratimą. Jei varžybų direktorius mano, kad dėl kokios nors priežasties 
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pakartojimas neįmanomas, dalyviui taikomas nulinis balas ir maksimalus įgūdžių pratimo 
laikas (jei taikoma) paveiktam etapui. 

11.6.9. Jokiam asmeniui, išskyrus įgaliotą Varžybų direktoriaus, neleidžiama redaguoti originalaus 
rezultatų lapo, laiko pratime ar bet kurioje kitoje vietoje, po to, kai jį pasirašo dalyvis ir 
pratimo teisėjas, be išankstinio pratimo teisėjo ar personalo, tiesiogiai susijusių su 
statistika, patvirtinimo. Pažeidus aukščiau nurodytus atvejus, pirmą kartą bus įspėjama, o 
po sekančio kiekvieno tokio įvykio bus taikoma diskvalifikacija. 

11.7. ATSAKOMYBĖ UŽ REZULTATĄ 
11.7.1. Kiekvienas dalyvis yra atsakingas už tikslius savo rezultato įrašus, tikrinant statistikos 

teisėjo paskelbtą protokolą. 

11.7.2. Visiems dalyviams užbaigus varžybas, preliminarūs kiekvieno pratimo rezultatai turi būti 
paskelbti ir pakabinti gerai matomoje vietoje šaudykloje, kad juos galėtų patikrinti 
dalyviai. Rezultatų protokolo laikas ir data, kada buvo faktiškai paskelbtas (ne tik 
atspausdintas) turi būti aiškiai nurodyti. 

11.7.3. Jei dalyvis aptinka šių rezultatų klaidą, jis turi pateikti apeliaciją statistikos teisėjui per 15 
minučių nuo rezultatų protokolo paskelbimo. Jei per nustatytą terminą apeliacinis 
skundas nepateikiamas, paskelbti rezultatai pasiliks ir apeliacinis skundas bus atmestas. 

11.7.4. Dalyviai, kuriems yra suplanuota (arba kitaip įgaliota Varžybų direktoriaus) užbaigti visus  
pratimus varžybose per laikotarpį, kuris yra trumpesnis, nei visų varžybų (pvz., per 1 dieną, 
2 dienų varžybose ir t. t.), privalo patikrinti savo laikinus varžybų rezultatus pagal varžybų 
direktoriaus nurodytas specialias procedūras ir terminus (pvz., per svetainę), o jei ne, 
rezultato apeliacijos nebus priimamos. 

11.7.5. Varžybų direktorius gali nuspręsti, kad rezultatai būtų skelbiami elektroniniu būdu (pvz., 
interneto svetainėje) kartu su fiziškai atspausdintais popieriuje (kaip alternatyvą). Jei taip, 
atitinkama procedūra turi būti paskelbta prieš varžybas nuostatuose ir (arba) skelbime, 
kuris prieš varžybų pradžią buvo paskelbtas gerai matomoje vietoje šaudykloje. Turi būti 
numatytos priemonės (pvz., kompiuteris), kad dalyviai galėtų peržiūrėti rezultatus, jei 
varžybų direktorius nusprendė, kad rezultatai bus paskelbti elektroniniu būdu. 

11.8. OFICIALUS LAIKAS IR LAIKO MATAVIMAS 
11.8.1. Tik pratimo teisėjo valdomas laiko įrenginys turi būti naudojamas oficialiam dalyvio laikui 

išmatuoti, per kurį jis atliko šaudymo pratimą. 

11.8.1.1. Laiko nustatymo įtaisas turi būti tinkamas laikmatis, kuriuo būtų galima registruoti 
šaunamojo ginklo šūvius, turi būti naudojamas fiksuojant varžybų laikus laiko 
etapuose. Kai taikoma, yra svarbu, jog laikmatis gali tinkamai matuoti ginklus ir su 
slopintuvais ir be jų.  

11.8.1.2. Jei pratimo teisėjas, paskirtas į šaudymo pratimą (ar vyresnysis varžybų pareigūnas), 
mano, kad laiko įrenginys yra sugedęs, dalyvis, kurio bandymas negali būti įskaitytas 
tiksliai, turės peršauti šaudymo pratimą. 

11.8.2. Jei, Arbitražo komiteto nuomone, dalyviui įskaitytas šaudymo pratimo laikas laikomas 
nerealiu, dalyvis privalės iš naujo peršauti šaudymo pratimą. 

11.9. REZULTATŲ SKAIČIAVIMO PROGRAMOS 
11.9.1. Oficiali visų Nacionalinių ar aukštesnių lygio varžybų rezultatų skaičiavimo programa yra 

naujausia "PractiScore" versija, nebent IPRF taryba patvirtintų kitą vertinimo programą. 
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12. PAŽEIDIMAI IR DISKVALIFIKACIJA 

12.1. PROCEDŪRINIS PAŽEIDIMAS 
12.1.1. Procedūrinių pažeidimų nuobaudos taikomos, kai dalyvis nesilaiko rašytiniame pranešime 

apie pratimą nurodytų procedūrų ir (arba) nustato, kad jis pažeidžia kitas bendrąsias 
taisykles. 

12.1.2. Procedūrinio pažeidimo nuobauda neformuos neigiamų taškų, tačiau pataikymai padarius 
tokį pažeidimą bus nevertinami; 

12.1.2.1. kai dalyvis pažeidžia procedūrą,  

arba 

12.1.2.2. kol dalyvis, įgavęs nesąžiningą pranašumą dėl tokio pažeidimo, atsitaisys procedūrinį 
pažeidimą. 

12.1.3. Dalyvis, ginčijantis procedūrinio pažeidimo taikymą, gali kreiptis į pratimo teisėją ir (arba) 
varžybų teisėją ir (arba) Varžybų direktorių. Dalyvis, kuris ir toliau ginčijantis pažeidimą, 
gali pateikti apeliacinį skundą į arbitražą. 

12.1.4. Procedūriniai pažeidimai negali būti panaikinti tolesniais dalyvių veiksmais. Pavyzdžiui, 
dalyvis, kuris šaudo šūvius į taikinį(-us) suklysdamas jo (-ų) eiliškume, už tokį (-ius) taikinį 
(-us) negauna taškų ir negali vėl šauti į tą patį taikinį (-ius). 

12.1.5. Tačiau pratimo pareigūnai neprivalo informuoti dalyvio apie procedūrinius pažeidimus 
šaudymo metu; ta pati pranešimo tvarka turi būti nuosekli visiems dalyviams, 
atliekantiems šaudymo pratimą. 

12.2. PROCEDŪRINIAI PAŽEIDIMAI - KONKRETŪS PAVYZDŽIAI 
12.2.1. Dalyvis pažeidžia procedūrą, kai: 

12.2.1.1. bet kuri jų kūno dalis liečia žemę ar bet kokį objektą už baudos linijos. 

12.2.1.2. nesilaiko privalomo pertaisymo. 

12.2.1.3. Nesilaiko rašytinio pratimo instruktažo. 

12.2.2. Dalyvis, pažeidęs baudos liniją, bandydamas "sumažinti" ar „sutrumpinti“ šaudymo 
pratimą, kad įgytų laiko pranašumą, turi grįžti į vietą, kurioje iš pradžių pažeidė baudos 
liniją. 

12.3. ĮSPĖJIMAI IR DISKVALIFIKACIJA – BENDRIEJI NUOSTATAI 
12.3.1. Dalyviui, kuris varžybų metu padaro saugos pažeidimą ar kitą draudžiamą veiklą ir yra 

diskvalifikuotas iš varžybų; bus draudžiama šaudyti bet kokius likusius šaudymo pratimus, 
nepriklausomai nuo varžybų tvarkaraščio ar fizinio išdėstymo, laukiant bet kokio pateikto 
apeliacinio skundo sprendimo. 

12.3.2. Kai paskelbiamas bet koks įspėjimas ar pratimo/varžybų diskvalifikacija, pratimo teisėjas 
turi įrašyti sankcijos priežastis ir incidento laiką bei datą dalyvio rezultatų lape. Pratimo ar 
varžybų diskvalifikacijos atveju varžybų direktorius turi būti kuo greičiau apie tai 
informuotas. 

12.3.3. Kai dalyvis yra diskvalifikuotas iš nacionalinių, regioninių ar čempionato varžybų, varžybų 
direktorius turi pranešti dalyvio Nacionalinei asociacijai/Federacijai ir IPRF tarybai apie 
tokį diskvalifikavimą, įskaitant tokio diskvalifikavimo aplinkybes.   

12.3.3.1. Už tokį diskvalifikaciją gali būti taikomos papildomos sankcijos, jei dalyvio Nacionalinė 
asociacija/Federacija arba IPRF taryba nustato, kad jos yra būtinos. 

12.3.4. Dalyvio, gavusio diskvalifikaciją, taškai neturi būti išbraukti iš varžybų rezultatų, o varžybų 
direktorius neturi paskelbti varžybų rezultatų galutiniais; 

12.3.4.1. iki varžybų pabaigos, 

 arba 
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12.3.4.2. jeigu užbaigus varžybas ir pateigus apeliacinį skundą, iki tol, kol bus išnagrinėtas 
apeliacinis skundas. 

12.3.5. Dalyvio, kuris įveikė pasirengimo varžybas ar pagrindines varžybas be diskvalifikacijos, 
balai nebus anuliuojami dėl diskvalifikacijos, gautos tuo metu, kai tas dalyvis dalyvauja 
"Shoot-Off" ar kitose papildomose varžybose. 

12.4. DISKVALIFIKACIJA – ATSITIKTINIS ŠŪVIS  
12.4.1. Į atsitiktinį šūvį (ND) žiūrima labai rimtai.  

12.4.1.1. Bet koks atsitiktinis iššovimas lems neatidėliotiną varžybų diskvalifikaciją, o dalyvis 
varžybose nebegalės dalyvauti. 

12.4.2. Dalyvis, atsitiktinai iššovęs, turi būti kuo greičiau sustabdytas pratimo teisėjo. Atsitiktinis 
šūvis apibrėžiamas taip: 

12.4.2.1. Šūvis, kuris nepataiko į kulkų gaudyklę, apsauginį pylimą, ar nuskrenda bet kuria kita 
kryptimi, varžybų direktoriaus rašytiniame pratimo instruktaže nurodyta kaip 
nesaugia.  

12.4.2.1.1. Tai apima dalyvius, kurie neteisingai įvertiną reikalingą kulkos trajektoriją 
(pakelia ginklą per daug), arba taktinį bokštelį pasukusius daugiau nei numatyta, 
kai neregistruojamas joks pataikymas arba nepataikymas saugioje ugnies 
zonoje. 

12.4.2.2. Šūvis, kuris įvyksta faktiškai užtaisant, pertaisant ar ištaisant šaunamąjį ginklą. 

12.4.2.3. Šūvis, kuris įvyksta remonto metu gedimo atveju. 

12.4.2.4. Šūvis, kuris įvyksta pernešant šautuvą ant rankų. 

12.4.2.5. Šūvis, kuris įvyksta judėjimo ar perėjimo tarp taikinių metu. 

12.4.2.6. Šūvis, kuris įvyksta, kai šaulys nėra nusitaikęs su nusistovėjusiu optikos vaizdu į taikinį.  

12.4.2.7. Šūvis, kuris nepataiko niekur, išskyrus nurodytą taikinį iki 100m nuo šaudymo padėties. 

12.4.2.8. Šūvis, kuris įvyksta per ugnies nutraukimo laikotarpį. 

12.4.3. Jei galima nustatyti, kad šūvio priežastis yra sulūžusi arba sugedusi šaunamojo ginklo dalis, 
dalyvis šiame pratime nepadarė jokių saugos pažeidimų ir diskvalifikacija nebus taikoma, 
tačiau dalyvio taškai bus lygūs nuliui tame pratime. 

12.4.3.1. Šaunamasis ginklas turi būti nedelsiant pateiktas patikrinti Varžybų direktoriui arba jo 
atstovui, kuris patikrina šaunamąjį ginklą ir atlieka visus bandymus, būtinus nustatyti, 
sulūžusi ar sugedusi dalis sukėlė atsitiktinį šūvį. Jei prieš išeidamas iš šaudymo pratimo 
dalyvis nepateikia šaunamojo ginklo patikrinimui, vėliau jis negali apeliuoti 
diskvalifikacijos už aplaidų šūvį dėl sulūžusios ar sugedusios dalies.  

12.5. DISKVALIFIKACIJA – NESAUGUS GINKLŲ LAIKYMAS 
Nesaugaus ginklų laikymas pavyzdžiai: 

12.5.1. Išskyrus atvejus, nurodytus žemiau, ir varžybų direktoriaus nuožiūra, kuris, kai situacija 
pateisina padėtį, gali pateisinti sunkesnę bausmę, toliau nurodytiems veiksmams 
taikomos šios sankcijos, kurios visos įrašomos į rezultatų lapą; 

12.5.1.1. Pirmasis kartas: Žodinis įspėjimas. 

12.5.1.2. Antrasis kartas: pratimo diskvalifikacija. 

12.5.1.3. Trečias kartas: varžybų diskvalifikacija. 

12.5.2. Šautuvo laikymas be tuščio šovinio lizdo indikatoriaus bet kuriuo metu, išskyrus atvejus, 
kai jis yra paskirtoje saugos zonoje arba kitur, kurią pratimo teisėjas laiko saugia, arba kai 
jis tai daro pratimo teisėjui prižiūrint ir jam vadovaujant. 

12.5.3. Per ankstyvas šūvis persitaisant per šaudymo pratimą, nematant taikinio per optiką saugiu 
ugnies kampu. 
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12.5.4. šautuvo vamzdžio nukreipimas į bet kurią dalyvio ar bet kurio kito asmens kūno dalį 
šaudymo pratimo metu (angl. sweeping or flagging). 

12.5.5. Nenaudojimas tuščio šovinio lizdo indikatorius/vėliavėlės, kai nesivaržoma. 

12.5.6. Nesugebėjimas išlaikyti piršto už nuleistuko apsauginio lankelio judėjimo metu arba 
pereinant prie taikinių. 

12.5.7. Nesugebėjimas išlaikyti piršto už nuleistuko apsauginio lankelio, tvarkant gedimą, kai 
dalyvis aiškiai perkelia šaunamąjį ginklą nuo taikinių. 

12.5.8. Nesugebėjimas išlaikyti piršto už nuleistuko apsauginio lankelio užtaisymo, pertaisymo ar 
ištaisymo metu. 

12.5.8.1. Dalyvis bus atleistas nuo šios taisyklės, kai reikia atliktį „sausą“ šūvį ar atlaisvinti spyną, 
o tai daroma prieš starto signalą arba po komandos, "Šaudykla saugi" šaudymo pratimo 
pabaigoje. Tuo atveju, jei ginklas iššauna per šias operacijas nuobauda vis vien bus 
pritaikyta. 

12.5.9. Draudžiamų ir (arba) nesaugių šaudmenų naudojimas. 

12.5.10. Nukreipti šaunamojo ginklo vamzdį už konkrečių saugių ugnies zonų kampų ribų; šaudymo 
pratimo metu arba šaunamojo ginklo užtaisymo, pertaisymo ar ištaisymo metu, arba 
tiesiogiai prižiūrint pratimo teisėjui. 

12.5.10.1. Pirmasis kartas: pratimo diskvalifikacija. 

12.5.10.2. Antras kartas: varžybų diskvalifikacija. 

12.5.11. Jei bet kuriuo šaudymo pratimo momentu dalyvis išmeta ginklą, nesvarbu, užtaisytą ar ne. 
Arba nesugeba išlaikyti ir kontroliuoti šaunamojo ginklo šaudymo pratimo momentu, jis 
bus nubaustas diskvalifikacija pratime. Antrasis kartas lems diskvalifikaciją varžyboms. Jei 
ginklo vamzdis bus nukreiptas už konkrečių saugių ugnies kampų ribų, dalyvis gaus 
varžybų diskvalifikaciją. Atkreipkite dėmesį, kad dalyvis, kuris dėl kokių nors priežasčių 
pratimo metu saugiai ir apgalvotai padeda šaunamąjį ginklą ant žemės ar kito stabilaus 
objekto, nebus diskvalifikuotas, jeigu: 

12.5.11.1. Dalyvis palaiko nuolatinį fizinį sąlytį su šaunamuoju ginklu, kol jis tvirtai ir saugiai 
dedamas ant žemės ar kito stabilaus objekto; 

12.5.11.2. Šaunamasis ginklas yra paruoštos būklės, kaip nurodyta;  

Arba 

12.5.11.3. Šaunamasis ginklas ištaisytas ir spyna yra atvira. 

12.5.12. Numestas šaunamasis ginklas visada turi būti paimtas pratimo teisėjo, kuris, patikrinęs 
ir/arba ištaisęs šaunamąjį ginklą, grąžina jį dalyviui saugios būklės. Ištaisyto šaunamojo 
ginklo nuleidimas arba jo nukritimas už šaudymo pratimo ribų nėra pažeidimas. 

12.5.12.1. Dalyvis, kuris pats pakelia numestą šaunamąjį ginklą bus nubaustas diskvalifikacija 
varžyboms. 

12.5.13. Užtaisytas šaunamasis ginklas šaudyklos teritorijoje, išskyrus atvejais, kai tai konkrečiai 
leidžia pratimo teisėjas. 

12.5.13.1. Neatidėliotinas diskvalifikavimas varžyboms. 

12.5.14. Neatidarius spynos ir (arba) išimti šovinio iš lizdo judant ar pereinant šaudymo pratimo 
metu: 

12.5.14.1. Pirmasis kartas: Po teisėjo žodinio įspėjimo; dalyvis atidaro spyną ir išima šovinį iš lizdo. 
Tada dalyvis grįžta į paskutinę šaudymo padėtį, nuo kurios jis gali tęsti šaudymo 
pratimą. 

12.5.14.2. Tačiau aukščiau minėta išimtis taikoma pusiau automatiniams šautuvams; tas pats 
pasakytina ir jeigu nenaudojamas saugiklio mechanizmas. 
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12.6. DISKVALIFIKACIJA - NESPORTIŠKAS ELGESYS 
12.6.1. Dalyviai gali būti diskvalifikuoti už elgesį, kuris, pratimo teisėjo nuomone, yra 

nesportiškas. Tokiais atvejais varžybų direktoriui turi būti pranešta kuo greičiau. 
Nesportiškas elgesys apima, bet neapsiriboja; tokiais veiksmais kaip: sukčiavimas, 
nesąžiningumas, nuolatinis ar nepagrįstas skundimasis ar verkšlenimas, pasipūtėliškas 
elgesys (show-off), blaškymasis, kitų dalyvių blaškymas, varžybų teisėjų protingų 
nurodymų nesilaikymas, ginčai su kitais dalyviais ar varžybų pareigūnais, įrangos mėtymas 
ar bet koks kitas nemalonus ir trikdantis elgesys ar emociniai proveržiai, kitų šaulių 
blaškymas, kai jie šaudo, vulgarios / įžeidžiančios kalbos vartojimas ar bet koks elgesys, 
suteikiantis sportui prastą reputaciją. 

12.6.2. Kiti asmenys gali būti išsiųsti iš pratimo (varžybų) už elgesį, kuris, pratimo teisėjo 
nuomone, yra nepriimtinas. 

12.6.2.1. Pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojama, nesilaikant pagrįstų "varžybų pareigūnų" 
nurodymų, kliudymas šaudymo pratimo veikimui ir (arba) dalyvio bandymas tai 
padaryti, ir bet koks kitas elgesys, galintis sutepti sporto reputaciją. 

12.6.3. Nuobaudos už nesportišką elgesį paliekamos varžybų direktoriaus nuožiūrai. Bendrosios 
gairės varžybų direktoriui yra; 

12.6.3.1. Pirmą kartą pažeidus asmuo įspėjamas. 

12.6.3.2. Antrasis kartas lems diskvalifikaciją varžyboms ir asmens bus paprašyta palikti 
šaudyklą. 

12.6.3.3. Tačiau jei varžybų direktorius nustato, kad pažeidimas yra rimtas, jis gali iškarto 
diskvalifikuoti varžyboms ir pažeidėjas gali būti nedelsiant išprašytas iš šaudyklos. 

12.7. DISKVALIFIKACIJA - SUKČIAVIMAS 
12.7.1. Sukčiavimas apibrėžiamas kaip tyčinis bandymas įgyti nesąžiningą pranašumą prieš kitus 

dalyvius. 

12.7.2. Sukčiavimo pavyzdžiai: neleistinas praktikavimas arba bandymas / sausas šaudymas bet 
kuriame pratime, kulkos greičio ar kalibro taisyklės viršijimas, bet kokio kito dalyvio 
įrangos lietimas/reguliavimas/keitimas, įrangos, kurią draudžia varžybų ar pratimo 
taisyklės, naudojimas, rezultatų lapų ar duomenų keitimas ar klastojimas elektroniniuose 
vertinimo prietaisuose, tyčinis rekvizitų ar barikadų keitimas prieš rezultato suvedimą ar 
siekiant įgyti pranašumą, arba naudojantis pratimo pareigūnų teikiama pagalba, siekiant 
įgyti pranašumą. 

12.7.3. Nuobaudų skyrimas už sukčiavimą paliekamas varžybų direktoriaus nuožiūrai. Bendrosios 
gairės varžybų direktoriams yra; 

12.7.3.1. Pirmą kartą pagavus sukčiaujant baudžiama diskvalifikacija pratime. 

12.7.3.2. Antrasis kartas lems diskvalifikaciją varžyboms, o dalyvis bus paprašytas palikti 
šaudyklą. 

12.7.3.3. Tačiau jei varžybų direktorius nustato, kad pažeidimas yra rimtas, jis gali jis gali iškarto 
diskvalifikuoti varžyboms ir pažeidėjas gali būti nedelsiant išprašytas iš šaudyklos. 

12.7.4. Antrasis kartas, arba sunkus pirmasis kartas, arba pastovaus pažeidėjo statusas - dalyvis 
bus perduotas dėl drausminės nuobaudos svarstyti Nacionalinei asociacijai/Federacijai. 

12.8. DISKVALIFIKACIJA – DRAUDŽIAMOS MEDŽIAGOS 
12.8.1. Visi asmenys privalo visiškai kontroliuoti savo būseną tiek psichiškai, tiek fiziškai per visas 

IPRF varžybas. 

12.8.2. IPRF mano, kad piktnaudžiavimas alkoholiniais produktais, nereceptiniais ir nebūtinais 
vaistais bei neteisėtų ar rezultatyvumą gerinančių vaistų vartojimas, neatsižvelgiant į tai, 
kaip jie vartojami ar skiriami, yra labai sunkus pažeidimas. 
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12.8.3. Išskyrus medicininiais tikslais naudojamus vaistus, varžybų metu dalyviai ir pareigūnai 
neturi būti paveikti jokių vaistų (įskaitant alkoholį). Bet kuris asmuo, kuris, varžybų 
direktoriaus nuomone, yra akivaizdžiai apsvaigęs, bus diskvalifikuotas iš varžybų ir gali būti 
reikalaujama palikti šaudyklą. 

12.8.4. IPRF pasilieka teisę bet kuriuo metu uždrausti bet kokias bendrąsias ar specifines 
medžiagas ir atlikti šių medžiagų buvimo bandymus. 
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13. ARBITRAŽAS IR TAISYKLIŲ AIŠKINIMAS 

13.1. BENDROSIOS TAISYKLĖS 
Atsitiktiniai ginčai yra neišvengiami bet kokioje konkurencinėje veikloje, kurią reglamentuoja taisyklės. 
Pripažįstama, kad reikšmingesniuose atitikties lygiuose rezultatas yra daug svarbesnis individualiam varžybų 
dalyviui. 

13.1.1. Efektyvus varžybų administravimas ir planavimas užkirs kelią daugumai, jei ne visiems 
ginčams. 

13.1.2. Apeliaciniai skundai gali būti teikiami arbitražui pagal toliau pateiktas taisykles bet kuriuo 
klausimu, išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai neigia kita taisyklė. 

13.1.2.1. Apeliaciniai skundai, susiję su nuobaudomis už saugos pažeidimą, bus priimami tik 
siekiant nustatyti, ar išimtinės aplinkybės pateisina nuobaudos persvarstymą. Tokio 
pažeidimo, kuris aprašytas Varžybų pareigūno, nėra prasmės skųsti ar jo apeliuoti. 

13.1.3. Pratimo teisėjas pradžioje priima sprendimus. Jeigu apeliantas nesutinka su teisėjo 
sprendimu, turėtų būti pakviestas pratimo ar šaudyklos teisėjas, priimti sprendimą dėl tos 
apeliacijos. Jei nesutarimas vis dar egzistuoja, varžybų direktoriaus turi būti paprašyta 
priimti galutinį sprendimą. 

13.1.4. Jei apeliantas ir toliau nesutinka su sprendimu, jis gali kreiptis į Arbitražo komitetą 
pateikdamas pirmosios šalies apeliacinį skundą. 

13.1.5. Apeliantas privalo informuoti Varžybų direktorių apie savo pageidavimą pateikti savo 
skundą Arbitražui ir gali prašyti, kad pareigūnai išsaugotų visus svarbius dokumentus ar 
kitus įrodymus, kol įvyks posėdis. 

13.1.6. Apeliantas yra atsakingas už rašytinio pareiškimo parengimą ir pateikimą kartu su 
atitinkamu mokesčiu. Abu turi būti pateikti varžybų direktoriui per nurodytą laikotarpį. 

13.1.7. Bet kuris varžybų teisėjas, gavęs arbitražo prašymą, turi nedelsdamas informuoti Varžybų 
direktorių ir surinkti informaciją iš visų susijusių liudytojų ir pareigūnų, bei jų tapatybes ir 
perduoti šią informaciją varžybų direktoriui. 

13.1.8. Gavęs apeliacinį skundą, Varžybų direktorius turi kuo greičiau sušaukti Arbitražo komitetą 
į susirinkimą. 

13.1.9. Arbitražo komitetas privalo laikytis galiojančių Taisyklių ir jas taikyti bei priimti šias 
taisykles atitinkantį sprendimą. Tais atvejais, kai taisykles reikia aiškinti arba kai incidentui 
taisyklės konkrečiai netaikomos, Arbitražo komitetas, priima sprendimą, labiausiai 
atitinkantį taisyklių dvasią. 

13.2. KOMITETO SUDĖTIS 
13.2.1. Arbitražo komiteto sudėčiai bus taikomos šios taisyklės: 

13.2.1.1. IPRF pirmininkas arba jo atstovas, arba patvirtintas varžybų teisėjas, paskirtas varžybų 
direktoriaus (tokia tvarka), bus bendro komiteto pirmininkas be balsavimo teisės. 

13.2.1.2. Tris arbitrus skiria IPRF pirmininkas, jo atstovas arba varžybų direktorius (tokia tvarka) 
po vieną balsą. 

13.2.1.3. Jei įmanoma arbitrai turėtų būti varžybų dalyviai ir varžyboms sertifikuoti teisėjai. 

13.2.1.4. Arbitražo komiteto pirmininkas ar bet kuris narys jokiomis aplinkybėmis negali būti 
pirminio sprendimo ar vėlesnių apeliacinių skundų, dėl kurių buvo sukviestas 
arbitražas, šalimi. 
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13.3. TERMINAI IR PROCESAS 

13.3.1. TERMINAS, PER KURĮ GALIMA PATEIKTI APELIACINĮ SKUNDĄ ARBITRAŽUI 

13.3.1.1. Rašytiniai apeliaciniai skundai arbitražui turi būti pateikti varžybų direktoriui kartu su 
taikomu mokesčiu per vieną valandą nuo ginčijamo sprendimo, kurį užfiksavo Varžybų 
teisėjai. Nesilaikant šio termino apeliacinis skundas taps negaliojančiu, ir toliau nebus 
nagrinėjamas. Varžybų direktorius apeliacinio skundo formoje turi nedelsdamas 
nurodyti apeliacijos gavimo laiką ir datą. 

13.3.2. SPRENDIMO PRIĖMIMO TERMINAS 

13.3.2.1. Apeliacinis komitetas turi priimti sprendimą per 24 valandas nuo arbitražo prašymo 
pateikimo arba iki to laiko, kai varžybų direktorius paskelbė varžybų rezultatus 
galutiniais, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Jei Komitetas per nustatytą terminą 
nepriima sprendimo, apeliacija automatiškai patenkinama ir mokestis bus grąžintas. 

13.4. MOKESČIAI 
13.4.1. Pasaulio čempionatas  

13.4.1.1. Apeliacinis mokestis, kad apeliantas galėtų kreiptis į arbitražą, bus 1 000,00 EUR 
(vienas tūkstantis eurų). 

13.4.2. Regioninio čempionato rungtynės 

13.4.2.1. Apeliacinis mokestis, kad apeliantas galėtų kreiptis į arbitražą, bus 500,00 EUR (penki 
šimtai eurų). 

13.4.3. Varžybų direktoriaus apeliacinis skundas dėl varžybų klausimo bus nemokamas. 

13.4.4. Jei Komitetas priima sprendimą patenkinti apeliaciją, sumokėtas mokestis grąžinamas. 

13.4.5. Jei Komitetas priima sprendimą atmesti apeliaciją, apeliacijos mokestis ir sprendimas turi 
būti perduoti IPRF. 

13.5. DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 
13.5.1. Komitetas išnagrinės rašytinį pareiškimą ir išsaugos organizatoriaus vardu apelianto 

sumokėtas lėšas, kol bus priimtas sprendimas. 

13.5.2. Komitetas gali reikalauti, kad apeliantas asmeniškai pateiktų išsamesnę informaciją apie 
skundą, ir gali jį apklausti bet kuriuo su apeliaciniu skundu susijusiu klausimu. 

13.5.3. Apelianto gali būti paprašyta pasišalinti, kol Komitetas išklauso papildomų įrodymų. 

13.5.4. Komitetas gali išklausyti varžybų pareigūnus ir visus kitus apeliaciniame skunde paminėtus 
liudytojus. Komitetas išnagrinės visus pateiktus įrodymus. 

13.5.5. Komitetas gali apklausti liudytojus ir pareigūnus bet kuriuo su apeliaciniu skundu susijusiu 
klausimu. 

13.5.6. Komiteto nariai susilaikys nuo bet kokios nuomonės ar nuosprendžio išreiškimo, kol bus 
nagrinėjamas apeliacinis skundas. 

13.5.7. Komitetas gali tikrinti bet kurią su apeliaciniu skundu susijusią šaudyklą ar sritį ir reikalauti, 
kad bet kuris asmuo ar teisėjas, kurį jie laiko naudingu procesui, lydėtų juos. 

13.5.8. Bet kuriam asmeniui, bandančiam daryti įtaką Komiteto nariams bet kokiu būdu, išskyrus 
įrodymais, Arbitražo komiteto nuožiūra gali būti taikomos drausminės priemonės. 

13.5.9. Kai Komitetas įsitikina, kad turi visą su apeliaciniu skundu susijusią informaciją ir įrodymus, 
jie svarsto privačiai ir sprendimą priima balsų dauguma. 

13.6. VERDIKTAS IR VĖLESNI VEIKSMAI 
13.6.1. Komitetui priėmus sprendimą, jie pakviečia apeliantą, teisėją ir varžybų direktorių 

išklausyti komiteto sprendimą. 
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13.6.2. Varžybų direktorius bus atsakingas už komiteto sprendimo vykdymą. Varžybų direktorius 
paskelbs sprendimą visiems dalyviams prieinamoje vietoje. Sprendimas negali būti 
taikomas atgaline data ir neturės įtakos jokiems įvykiams iki sprendimo priėmimo. 

13.6.3. Komiteto sprendimas yra galutinis ir negali būti apskųstas. 

13.6.4. Arbitražo komiteto sprendimai bus registruojami ir taps precedentu bet kokiam panašiam 
ir įvykiui per būsimas varžybas. 

13.7. TREČIŲJŲ ŠALIŲ APELIACINIAI SKUNDAI 
13.7.1. Apeliacinius skundus kiti asmenys taip pat gali pateikti "trečiosios šalies apeliacinio 

skundo" pagrindu. 

 

14. TAISYKLIŲ AIŠKINIMAS 
14.1. Už šių taisyklių ir reglamentų aiškinimą atsako IPRF taryba. 

14.2. Asmenys, siekiantys išsiaiškinti bet kurią taisyklę, privalo pateikti savo klausimus raštu 
elektroniniu paštu IPRF tarybai. 

14.3. Visi IPRF interneto svetainėje skelbiami taisyklių aiškinimai bus laikomi precedentais ir bus 
taikomi visoms IPRF sankcionuotoms varžyboms, prasidedančiose 7 dienas nuo paskelbimo 
dienos arba vėliau. Visi tokie aiškinimai turi būti ratifikuoti arba pakeisti kitame IPRF metiniame 
visuotiniame susirinkime. 
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15. ĮVAIRŪS 

15.1. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 
Dalyviai ir visi kiti asmenys, dalyvaujantys IPRF varžybose, yra visiškai, išimtinai ir asmeniškai atsakingi už tai, 
kad visa įranga, kurią jie atneša į varžybas, visiškai atitiktų visus įstatymus, taikomus geografinei ir valstybinei 
zonai, kurioje vyksta rungtynės. Nei IPRF, nei IPRF pareigūnai, nei jokia su IPRF susijusi organizacija, nei jų 
pareigūnai neprisiima jokios atsakomybės šiuo atžvilgiu, taip pat dėl bet kokių nuostolių, žalos, nelaimingo 
atsitikimo, sužalojimo ar mirties, kuriuos patyrė bet kuris asmuo ar subjektas dėl teisėto ar neteisėto tokios 
įrangos naudojimo. 

15.2. ŽODYNĖLIS 
Antrinė rinka / Aftermarket 
 
 
Taikymasis / Aim, Aiming 
Pratimas / Course of Fire (COF) 
Pratimo vykdymas / Attempt at (COF) 
 
Pylimas / Berm 
 
 
Kulka / Bullet 
Kalibras / Caliber 
 
Šovinio tūtelė / Cartridge case 
Lizdo saugos vėliavėlė / Chamber 
Safety Indicator 
 
 
Kompensatorius / Compensator, 
Muzzle Brake 
Detonacija / Detonation 
 
 
Šūvis / Discharge 
Šaudymo kryptis / Downrange 
Sausas šaudymas / Dry firing 
 
Mokomieji šaudmenys / Dummy 
Ammunition 
Iššauti atidengti ugnį / Engage 
 
 
Stovėsena taikinių kryptimi /  Face, 
(facing) uprange 
Netikras startas / False Start 
Greinai (mat.vnt.) / Grain 
Užtaisytas / Loaded 
 
Užtaisymas / Loading 
Vieta / Location 
Varžybų personalas / Match 
Personnel 

antrinės rinkos prekės, paženklintos ne OFM, o kito gamintojo 
identifikavimo ženklais ir (arba) viešai neprieinamos iš originalaus 
gamintojo katalogo 
Nukreipti šaunamojo ginklo vamzdį į taikinius. 
Pratimas 
Laikotarpis nuo starto signalo ("Start Signal") komandos iki tada, kai 
dalyvis nurodo, kad baigė šaudyti. 
Smėlio, dirvožemio ar kitų medžiagų pylimas, naudojama kulkoms 
sulaikyti ir (arba) vienai šaudymo aikštelei ir (arba) COF atskirti nuo 
kitos.  
Šovinio kulka, skirta pataikyti į taikinį. 
Kulkos skersmuo matuojamas milimetrais (arba tūkstantąja colio 
dalimi). 
Šovinio dalis, kurioje yra visos jo sudedamosios dalys. 
Ryškios spalvos detalė, kurios nė viena dalis nepanaši į šovinį. Turi 
būti neįmanoma įstatyti vėliavėlės į užtaisytą ginklą, o kai įstatyta, 
neįmanoma įdėti šovinio į šovinio lizdą. Vėliavėlė turi turėti 
neatskiriamą plokštelę ar juostelę, aiškiai išsikišusią iš ginklo. 
Įrenginys dažniausiai montuojamas ant vamzdžio laibgalio- 
keičiantis degimo dujų sklaidos kryptį ir sumažinantis atatranką 
Kapsulės suveikimas kitaip nei normalaus šūvio metu, kulka 
neišskrenda iš vamzdžio. (kai atidaroma spyna arba nukritus 
šoviniui) 
žr. Šūvis. (shot). 
Šaudyklos dalis tarp ugnies linijos ir taikinių. 
Nuleistuko nuspaudimas arba ginklo veikimas nenaudojant 
šaudmenų. 
Treniruočių ar praktikavimosi šoviniai, tušti šoviniai, spragsėjimo 
šoviniai ir tuščios tūtelės. 
Iššautas šūvis į taikinį. Iššautas šūvis, kurio kulka nepataiko į taikinį 
nėra skaitomas nešovimu. Tik ginklo arba šaudmens gedimas, kurio 
pasekmėje iššovimas neįvyksta skaitomas nešovimu. 
Šaulio veidas, krūtinė, kojų pirštai nukreipti į pratimo taikinius. 
 
Šaulio bandymas atlikti COF prieš starto signalą. 
Matavimo vienetai, kulkos masei matuoti (1Grain-0,0648 g) 
Šaunamasis ginklas su bet kokiu šaudmeniu šovinio lizde ir arba 
prijungtoje dėtuvėje 
Šovinių įdėjimas į šaunamąjį ginklą 
Geografinė šaudyklos vieta 
Asmenys, kurie atlieka oficialias varžybų pareigūnų funkcijas, bet 
nebūtinai kvalifikuoti kaip ar dirba kaip varžybų teisėjai. 
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Gali / May 
Privalo / Must 
Baudos taikiniai / No-shoot 
Originalus šautuvo gamintojas / OFM 
Kontrolė / Positive Control 
 
Kapsulė / Primer 
 
Rekvizitai / Props 
 
Prototipas / Prototipe 
 
Regionas / Region 
Regiono direktorius / Regional 
Director 
 
Pertaisymas / Reloading 
 
Peršaudymas / Reshoot 
 
Šaudmuo / Round 
Šaudymo padėtis / Shooting position 
Šūvis / Shot 
Turėtų / Should 
Taikymasis / Sight picture 
Mokomasis šovinys / Snap Cap 
Nepilnas iššovimas / Squib 
Padėtis / Stance 
Starto pozicija/Start position 
 
Tyčinis ar netyčinis ginklo 
nukreipimas neleidžiama kyptimi / 
Sweeping  Flagging 
Taikinys(-ai) / Target(s) 
 
Taikinių grupė / Target Array 
Neužtaisytas / Unloaded 
 
Ištaisymas / Unloading 
 
 
 
Neleistina kryptis / Uprange 
 
 
Bus / Will 

Visiškai neprivaloma. 
Privaloma. 
Taikiniai, į kuriuos pataikęs dalyvis gauna baudos taškus. 
originalus šaunamųjų ginklų gamintojas. 
Išlaikymas bent vieno kūno sąlyčio tašką su šautuvu arba ginklo 
diržu prie dalyvio korpuso. 
Šaudmens dalis, dėl kurios įvyksta detonacija arba šūvis yra 
iššaunamas. 
Daiktai, išskyrus taikinius ir stop linijas, kurie skirti konstruoti COF. 
 
Šaunamasis ginklas kuris nėra masinėje gamyboje ir /arba 
neprieinamas visiems 
IPRF pripažinta šalis ar geografinė vietovė. 
IPRF pripažintas asmuo vadovaujantis Regionui. 
 
Jau įdėtos į ginklą dėtuvės pakeitimas kita dėtuve arba papildomas 
šovinių įdėjimas į ginklą, kai šaulys atlieka šaudymo pratimą 
Pratimo teisėjo ar arbitražo komiteto sankcionuotas pakartotinas 
šaudymo pratimo atlikimas. 
Užtaisas, naudojamas šaudant su šautuvu. 
Fizinė šaulio padėtis atliekant pratimą (stovint, klūpint, gulint ir t.t.) 
Kulkos išlėkimas pro vamzdžio laibgalį. 
Neprivaloma, bet labai rekomenduojama. 
Taikymasis į taikinį nešaudant į jį. 
Mokomasis šovinys skirtas spragsėjimui. 
Kai po šuvio vamzdyje lieka įstrigusi bet kuri šaudmens dalis. 
Šaulio fizinių galūnių padėtis. 
COF aprašyme nurodyta vieta, šaudymo padėtis ir pozicija prieš 
starto signalą.  
Ginklo vamzdžio nukreipimas į bet kurią dalyvio kūno dalį šaudymo 
pratimo metu, kai ginklas liečiamas ar laikomas ir ne dėkle ir be 
saugumo vėliavėlės. 
Gali būti ir vertinami ir baudos taikiniai, nebent yra taisyklės 
konkrečiai aprašančios jų tipą. 
Taikinių grupė, kuri matoma iš vienos padėties ar pozicijos.  
Šaunamasis ginklas, kurio šovinio lizde ar įstatytoje dėtuvėje 
visiškai nėra kovinių ar mokomųjų šovinių 
Šovinių išėmimas iš ginklo, kai dalyviui baigus šaudyti, arba kai 
pratimo teisėjas duoda komandą ištaisyti. Ištaisymas prasideda kai 
dėtuvės išmetimo mygtukas nuspaudžiamas, o baigiasi, kai ginklas 
yra visiškai tuščias. 
Pratimo plotas, pratimo ar šaudyklos vieta, kur šaudymo pratimo 
metu draudžiama nukreipti ginklo vamzdį, esanti priešingoje pusėje 
nei ugnies zona už leistino saugaus ginklo nukreipimo kampo. 
Privalės būti įvykdyta. 

 

  



 

 

2 PRIEDĖLIS – REGIONAI IR ŠALYS 
 

● Afrika 
o Rytų Afrika 

▪ Burundžio 
▪ Komorai 
▪ Džibučio 
▪ Eritrėja 
▪ Etiopija 
▪ Kenija 
▪ Madagaskaras 
▪ Malavis 
▪ Mauricijaus 
▪ Mozambikas 
▪ Susitikimo 
▪ Ruandos 
▪ Seišelių salų 
▪ Somalis 
▪ Ugandos 
▪ Tanzanijos Jungtinė Respublika 
▪ Zambija 
▪ Zimbabvė 

o Vidurio Afrika 
▪ Angola 
▪ Kamerūnas 
▪ Centrinės Afrikos Respublika 
▪ Čadas 
▪ Kongo 
▪ Kongo Demokratinė Respublika 
▪ Pusiaujo Gvinėja 
▪ Gabonas 
▪ San Tome ir Prinsipė 

o Šiaurės Afrika 
▪ Alžyras 
▪ Egiptas 
▪ Libijos arabų Jamahiriya 
▪ Marokas 
▪ Sudanas 
▪ Tunisas 
▪ Vakarų Sachara 

o Pietų Afrika 
▪ Botsvana 
▪ Lesotas 
▪ Namibijos 
▪ Pietų Afrika 
▪ Svazilandas 

o Vakarų Afrika 
▪ Beninas 
▪ Burkina Fasas 
▪ Žaliasis Kyšulys 
▪ Dramblio Kaulo Krantas 
▪ Gambija 
▪ Ganos 

▪ Gvinėjos 
▪ Bisau Gvinėja 
▪ Liberija 
▪ Turėtų 
▪ Mauritanija 
▪ Nigeris 
▪ Nigerija 
▪ Šv. Helena 
▪ Senegalas 
▪ Siera Leonė 
▪ Togas 

● Azijoje 
o Rytų Azija 

▪ Kinija 
▪ Kinija, Honkongo SAR 
▪ Kinija, Makao SAR 
▪ Korėjos Liaudies Demokratinė 

Respublika 
▪ Japonija 
▪ Mongolija 
▪ Korėjos Respublika 

o Pietų Centrinė Azija 
▪ Afganistanas 
▪ Bangladešas 
▪ Butanas 
▪ Indija 
▪ Iranas (Islamo Respublika) 
▪ Kazachstanas 
▪ Kirgizija 
▪ Maldyvai 
▪ Nepalas 
▪ Pakistanas 
▪ Šri Lanka 
▪ Tadžikistanas 
▪ Turkmėnistanas 
▪ Uzbekistanas 

o Pietryčių Azija 
▪ Brunėjaus Darusalamas 
▪ Kambodža 
▪ Rytų Timoras 
▪ Indoneziečių 
▪ Laoso Liaudies Demokratinė 

Respublika 
▪ Malaizija 
▪ Mianmaras 
▪ Filipinai 
▪ Singapūras 
▪ Tailandas 
▪ Vietnamas 

o Vakarų Azija 
▪ Armėnija 
▪ Azerbaidžanas 
▪ Bahreinas 
▪ Kipras 
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▪ Gruzija 
▪ Irakas 
▪ Izraelis 
▪ Jordanija 
▪ Kuveitas 
▪ Libanas 
▪ Okupuota Palestinos teritorija 
▪ Omanas 
▪ Kataras 
▪ Saudo Arabija 
▪ Sirijos Arabų Respublika 
▪ Turkija 
▪ Jungtiniai Arabų Emyratai 
▪ Jemenas 

● Europos 
o Rytų Europa 

▪ Baltarusija 
▪ Bulgarija 
▪ Čekijos Respublika 
▪ Vengrija 
▪ Lenkija 
▪ Moldovos Respublika 
▪ Rumunija 
▪ Rusijos Federacija 
▪ Slovakija 
▪ Ukraina 

o Šiaurės Europa 
▪ Normandijos salos 
▪ Danija 
▪ Estija 
▪ Farerų salos 
▪ Suomija 
▪ Islandija 
▪ Airija 
▪ Meno sala 
▪ Latvija 
▪ Lietuva 
▪ Norvegija 
▪ Švedija 
▪ Jungtinė Didžiosios Britanijos ir 

Šiaurės Airijos Karalystė 
o Pietų Europa 

▪ Albanija 
▪ Andora 
▪ Bosnija ir Hercegovina 
▪ Kroatija 
▪ Gibraltaro 
▪ Graikija 
▪ Šventasis Sostas 
▪ Italija 
▪ Malta 
▪ Portugalija 
▪ San Marinas 
▪ Slovėnija 

▪ Ispanija 
▪ Buvusioji Jugoslavijos Respublika 

Makedonija 
▪ Jugoslavija 

o Vakarų Europa 
▪ Austrija 
▪ Belgija 
▪ Prancūzija 
▪ Vokietija 
▪ Lichtenšteinas 
▪ Liuksemburgas 
▪ Monakas 
▪ Nyderlandai 
▪ Šveicarija 

● Lotynų Amerika ir Karibų jūros regionas 
o Karibai 

▪ Angilija 
▪ Antigva ir Barbuda 
▪ Aruba 
▪ Bahamos 
▪ Barbadoso 
▪ Mergelių Salos (Didžioji Britanija) 
▪ Kaimanų salos 
▪ Kuba 
▪ Dominika 
▪ Dominikos Respublika 
▪ Grenada 
▪ Gvadelupa 
▪ Haitis 
▪ Jamaika 
▪ Martinika 
▪ Montseratas 
▪ Nyderlandų Antilai 
▪ Puerto Rikas 
▪ Sent Kitsas ir Nevis 
▪ Sent Lusija 
▪ Sent Vinsentas ir Grenadinai  
▪ Trinidadas ir Tobagas 
▪ Turkso ir Kaikoso salos 
▪ Mergelių Salos (JAV) 

o Centrinė Amerika 
▪ Belizas 
▪ Kosta Rika 
▪ Salvadoras 
▪ Gvatemala 
▪ Hondūras 
▪ Meksika 
▪ Nikaragva 
▪ Panama 

o Pietų Amerika 
▪ Argentina 
▪ Bolivija 
▪ Brazilija 
▪ Čilė 
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▪ Kolumbija 
▪ Ekvadoras 
▪ "Folklando salos 
▪ (Malvinas)" 
▪ Prancūzijos Gviana 
▪ Gajanos 
▪ Paragvajus 
▪ Peru 
▪ Surinamo 
▪ Urugvajus 
▪ Venesuela 

o Šiaurės Amerika 
▪ Bermudų 
▪ Kanada 
▪ Grenlandija 
▪ Sent Pjeras ir Mikelonas 
▪ Jungtinės Amerikos Valstijos 

● Okeanija 
o Australija/Naujoji Zelandija 

▪ Australija 
▪ Naujoji Zelandija 

o Melanezija 
▪ Fidžio 
▪ Naujoji Kaledonija 
▪ Papua Naujoji Gvinėja 
▪ Saliamono Salos 
▪ Vanuatu 

o Mikronezija 
▪ Guamas 
▪ Kiribatis 
▪ Maršalo salos 
▪ "Mikronezija (išorinė 
▪ valstybės)" 
▪ Nauru 
▪ Šiaurės Marianų salos 
▪ Palace 

o Polinezija 
▪ Amerikos Samoa 
▪ Kuko salos 
▪ Prancūzijos Polinezija 
▪ Niujė 
▪ Pitkerno 
▪ Samoa 
▪ Tokelau 
▪ Tonga 
▪ Tuvalu 
▪ Voliso ir Futūnos salos 


