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1 PRIEDAS – VARŽYBŲ LYGIAI 
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1 Turi atitikti naujausias IPRF taisykles   M M M M 

2 Varžovai turi būti IPRF pripažintos nacionalinės federacijos 
nariai 

M M M M 

4 Varžybų direktorius M M M M 

6 Nacionalinės federacijos patvirtintas varžybų direktorius M M M M 

7 Varžybų direktorius patvirtintas IPRF tarybos 
 

 M M 

8 Vienas vyriausiasis pratimo teisėjas regionui 
 

 M M 

9 Vienas nuolatinis pratimo teisėjas kiekvienam pratimui M M M M 

10 Pilna nuolatinių teisėjų komanda per pratimą  R M M 

11 Dedikuotas vertinimo/skaičiavimų teisėjas  R M M M 

12 Nacionalinės federacijos patvirtintas pratimų sąrašas M M M M 

13 Pratimų sąrašas patvirtinimas IPRF taryboje   
 

 M M 

14 IPRF sankcijos M M M M 

15 Chronografas R M M M 

16 Trijų mėnesių išankstinė registracija IPRF 
 

 M M 

17 Įtraukimas į nacionalinės federacijos varžybų kalendorių M M M M 

18 Įtraukimas į IPRF varžybų kalendorių 
 

M M M 

19 Registruoti varžybų ataskaitas Nacionalinei federacijai M M M M 

20 Registruoti varžybų ataskaitas IPRF 
 

M M M 

21 Varžybų dienos 2 2 2 3 

22 Min šūviu skaičių 150 150 150 200 

23 Minimalus pratimų skaičius 15 15 15 20 

24 Siūlomas maksimalus pratimo laikas (sekundėmis) ¹ 90-120 90-120 90-120 90-120 

25 Siūlomas šūvių skaičius kiekvienam pratimui 8-12 8-12 8-12 8-12 

26 Šaulių skaičius, reikalingas sankcionuotoms varžyboms 20 20 40 60 

SANTRUMPOS: R = REKOMENDUOJAMA, M = PRIVALOMAS, 1 = IŠIMTYS SUPER ETAPAMS 
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2 PRIEDAS – VARŽYBŲ FORMATAI 
Varžybas apibrėžia šie formatai. 

1. INDIVIDUALIOS VARŽYBOS 
1.1. Dalyviai varžosi individualiai. 

1.2. Nugalėtoju skelbiamas dalyvis, rungtynių pabaigoje turintis didžiausią rezultatą. 

2. KOMANDĖS VARŽYBOS 
2.1. Nacionalinę komandą sudaro: 

2.1.1. Keturi (4) šauliai, besivaržantys dėl bendro komandos rezultato. 

2.2. Pasaulio čempionate dalyvaujančių šalių komandinės įskaitos rezultatai yra skaičiuojami 
sumuojant šalies komandos narių individualios įskaitos rezultatus. T.y., komandų nariai gali 
varžytis ir komandinėje įskaitoje ir individualioje. 

3. ŠAULYS/STEBĖTOJAS (ŠAULIŲ PORA) VARŽYBOS 
3.1. Šaulio/Stebėtojo komanda susideda iš: 

3.1.1. Vienas (1 )dalyvis su graižtviniu bolt tipo ginklu,  

ir 

3.1.2. Vienas (1) šaulys su pusiau-automatiniu ginklu. 

3.2. Jei kuris nors komandos dalyvis atitinka "Open Diviziono" reikalavimus, komanda bus Open 
diviziono komanda, kitaip komanda bus Limited diviziono įskaitoje. 

3.3. Šaulių porų komandos varžosi tarpusavyje Šaulio / Stebėtojo įskaitoje, arba; 

3.3.1. jei Šaulio/Stebėtojo įskaita vyksta per individualias varžybas, tada Šaulio/Stebėtojo 
komandos narių rezultatas neskaičiuojamas į dalyvių individualios įskaitos rezultatus. 
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3 PRIEDAS – PASAULIO ČEMPIONATAS  
1.1. IPRF Pasaulio/Regionų čempionatas gali būti vykdomas tik; 

1.1.1. vieną kartą per kalendorinius metus  

ir 

1.1.2. vienu metu su pasaulio/regionų komandų čempionatu. 

1.2. Pasaulio/regionų čempionato rengimo eiliškumas, kiek įmanoma, paskirstomas kiekvienai 
regioninei federacijai/Nacionalinei asociacijai/Federacijai paeiliui, o sąrašą, kuriame išsamiai 
aprašomas šis asignavimas kitiems kalendoriniams metams, priima kiekviena atitinkama regioninė 
federacija/Nacionalinė asociacija/federacija ir jis patvirtinamas IPRF tarybos metiniame 
visuotiniame susirinkime. 

1.3. Jei dėl kokių nors priežasčių, regioninė federacija/Nacionalinė asociacija/federacija negali surengti 
Pasaulio/Regionų čempionato, kurį turėjo rengti pagal sąrašą paminėtą 1.2 punkte, tada šio 
čempionato rengimas turi būti pasiūlytas kitai regioninei federacijai/Nacionalinei 
asociacijai/federacijai, kuri pagal sąrašą turės rengti čempionatą ateinančiais metais. 

1.3.1. Regioninė federacija/Nacionalinė asociacija/Federacija, atsisakiusi surengti čempionatą, 
perkeliama į sąrašo pabaigą. 

1.4. Regioninė federacija/Nacionalinė asociacija/Federacija, kuriai buvo paskirta surengti Pasaulio 
čempionatą, turi rekomenduoti IPRF/Regioninei tarybai, kuriose pripažįstamose nacionalinėse 
varžybose (regioninėse ar nacionalinėse), gali būti surengtas pasaulio/Regionų čempionatas.  

1.5. Pasaulio ir (arba) Regionų čempionatas neskelbiamas oficialiai tol, kol čempionato rengėjas nėra 
gavęs IPRF tarybos raštiško leidimo. 

1.6. Nacionalinė asociacija/federacija, kurios jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje turi būti surengtas 
Pasaulio/Regionų čempionatas, apie tai praneša visoms kitoms nacionalinėms asociacijoms ir 
(arba) federacijoms likus ne mažiau kaip dviem (2) mėnesiams iki renginio pradžios. Atitinkamai 
čempionato organizatorius ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki čempionato paraiškų 
priėmimo pabaigos visoms nacionalinėms asociacijoms (federacijoms) nusiunčia patvirtintas 
paraiškų į varžybas kopijas.  

1.7. Varžybų paraiškose turi būti aiškiai nurodyta; 

1.7.1. Divizionai ir kategorijos, kuriose bus vykdomos varžybos, 

 ir 

1.7.2. Varžybų taisyklės  

ir 

1.7.3. kad čempionatas yra rengiamas su IPRF leidimu. 

1.8. KVALIFIKACIJA 
1.8.1. Šauliai turi būti gyvenantys savo Šalyje dvylika mėnesių iš eilės arba ilgiau, iki čempionato 

pradžios, ir esantys Nacionalinės asociacijos (federacijos), kuriai jie atstovauja paraiškų 
pateikimo dieną, nariai. 

1.9. TROFĖJUS 
1.9.1. Visi čempionato pereinami trofėjai lieka IPRF nuosavybėje. 

1.9.2. Nacionalinės asociacijos individualių ar komandinio čempionato trofėjų laimėtojų 
federacijos yra atsakingos už tai, kad pereinamieji trofėjai būtų laiku pristatyti į kitą 
pasaulio/regioninį čempionatą prieš apdovanojimo ceremoniją. 

1.10. MEDALIAI 
1.10.1. Aukso, sidabro ir bronzos medalius teikia IPRF/regioninės federacijos ir jie skiriami: 

1.10.1.1. Pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojams visuose individualiuose čempionato 
divizionuose ir kategorijose. 
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1.10.1.2. Dalyvių komandos laimėjusios pirmas, antras ir trečias vietas komandinėje įskaitoje 
visuose čempionato divizionuose ir kategorijose. 

1.11. NACIONALINĖ KOMANDA 

1.11.1. KETINIMAS VARŽYTIS 

1.11.1.1. Nacionalinė asociacija/federacija, norinti dalyvauti Pasaulio/Regionų čempionate 
komandinėje įskaitoje, raštu praneša renginio organizatoriui ir IPRF/regioninei 
federacijai apie savo ketinimą dalyvauti bent prieš vieną (1) mėnesį iki renginio 
pradžios.   

1.11.1.2. Kiekviena nacionalinė asociacija/federacija gali patekti paraišką tik vienai (1) komandai 
kiekvienam Divizionui ar kategorijai. 

1.11.1.3. Komandų nariai turi būti atrenkami pagal paskelbtą Nacionalinės 
asociacijos/Federacijos atrankos politiką. 

1.11.2. KOMANDOS PASKELBIMAS 

1.11.2.1. Nacionalinės asociacijos (federacijos) ne vėliau kaip prieš septynias (7) dienas iki 
pirmos renginio varžybų dienos pateikia galutinę informaciją apie savo Komandą raštu 
renginio organizatoriui ir IPRF/regioninei federacijai. 

1.11.2.2. Informacijoje turėtų būti nurodyti dalyvių vardai ir pavardės. 

1.11.2.3. Bendras kiekviename Divizione ir (arba) kategorijose leidžiamų kandidatų skaičius yra 
toks: 

1.11.2.3.1. OPEN: 4 dalyviai 

1.11.2.3.2. Limited: 4 dalyviai 

1.11.2.3.3. Production: 4 dalyviai 

1.11.2.3.4. Medžioklės (sporting): 4 dalyviai 

1.11.2.3.5. Moterys: 4 dalyviai 

1.11.2.3.6. Jauniai: 4 dalyviai 

1.11.2.3.7. Senjorai: 4 dalyviai 

1.11.2.3.8. Pareigūnai: 4 dalyviai 

1.11.2.3.9. Paskirti kandidatai turi teisę dėvėti Nacionalines Spalvas atitinkančią atributiką, 
jei tai atitinka jų Nacionalinės asociacijos/Federacijos kriterijus. 

1.11.2.4. Komandos nariai į komandinę čempionato įskaitą patvirtinami atitinkamos 
Nacionalinės asociacijos(federacijos) atsakingo pareigūno kaip teisingi ir atitinkantys 
atrankos taisykles. 

1.11.2.5. Nacionalinės asociacijos/federacijos turi pristatyti rungtynių organizatoriui ir 
IPRF/regioninei federacijai savo komandos vadovo ir komandos kapitono vardus prieš 
patvirtinant komandos narius. 

1.11.2.5.1. Neatvykus tikrajam komandos vadovui, komandos kapitonas ipso facto tampa 
komandos vadovu. 

1.11.3. GALUTINIS KOMANDOS NARIŲ PASIRINKIMAS 

1.11.3.1. Galutinį nacionalinės komandos narių sąrašą komandos vadovas pateikia čempionato 
rungtynių organizatoriui ir IPRF atstovui ne vėliau kaip iki 17 val. arba kitu laiku, kurį 
nustato IPRF atstovas, dieną prieš pirmąją varžybų dieną. 

1.11.3.2. Jei pateikimo metu šalis gali patvirtinti tik tris komandos narius, tai šalies komanda 
dalyvauja čempionate tik su tais trimis nariais. 
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1.11.4. KOMANDOS ATSARGINIAI 

1.11.4.1. Jei kuris nors komandos narys, įtrauktas į galutinį sąrašą, negali varžytis dėl sužalojimo, 
ligos ar mirties po galutinės atrankos ir yra patvirtinta sveikatos pažyma, komandos 
vadovas gali jį pakeisti galutinės atrankos metu deklaruotu komandos atsarginiu šauliu. 

1.11.4.2. Pranešimas apie šį pakeitimą pateikiamas raštu Rungtynių organizatoriui ir IPRF 
atstovui prieš prasidedant pirmajam čempionato etapui ir, jei reikia, prie jo pridedama 
atitinkama sveikatos pažymėjimas. 

1.11.5. KOMANDINĖ ĮSKAITA 

1.11.5.1. Komandinė įskaita vyksta pasaulio/Regionų čempionato varžybose ir jai taikomos tos 
pačios varžybų taisyklės. 

1.11.6. KOMANDOS REZULTATAS 

1.11.6.1. Varžybų pabaigoje į KOMANDOS rezultatą įtraukiami aukščiausi trys (3) kiekvienos 
komandos dalyvių rezultatai. 

1.11.6.2. Jeigu komandos narys: 

1.11.6.2.1. Diskvalifikuotas, tada nuliniai (0) taškai bus skiriami tam komandos nariui 
komandinėje įskaitoje. 

1.11.6.2.2. Priverstas palikti varžybas arba pasitraukė dėl bet kokios priežasties, tada jo 
rezultatas, kurį jis pasiekė iki pasitraukimo, bus įtrauktas į komandos bendrą 
rezultatą. 

1.11.6.3. Komanda, turinti aukščiausią rezultatą, yra skelbiama Pasaulio/Regionų komandinės 
įskaitos čempione. 

1.11.6.4. Jei lygus rezultatas įvyksta tarp bet kurių komandų, tada visų pratimų LAIKUI taškai yra 
sumuojami, ir komanda su aukščiausiu rezultatu yra reitinguojama aukščiau.  

1.11.6.4.1. Jei lygus rezultatas vis dar lieka, tada dalyvių laikai iš visų pratimų LAIKUI yra 
sumuojami, ir komanda su mažiausiu laiku užima aukštesnę vietą. 

1.11.6.4.2. Jei lygus rezultatas vis dar išlieka, tada komandos paskiria po vieną narį peršauti 
čempionato direktoriaus nustatytą pratimą LAIKUI. Šio persišovimo nugalėtojas 
atneša pergalę savo komandai. 

 

 

 


