Baltijos tolimojo šaudymo asociacijos varžybos "KARŠTAS PLIENAS"
VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2017 m. spalio mėn. 28 diena, 10:00 val.
Jeigu 28 dienai bus prognozuojamas laibai prastas oras, varžybas atidėsime 29 dienai.
VARŽYBŲ VIETA: VOLLIT ŠAUDYMO CENTRAS, Strazdai, Šiaulių raj.
VARŽYBŲ ATIDARYMAS: 2017 m. spalio mėn. 28 dieną, 9:50 val.
PASIRAŠYMAS SAUGAUS ELGESIO ŠAUDYKLOJE ŽURNALE: 9:00 - 9:30 val.
TRENIRUOTĖ: 9:20 – 9:40 val.

VARŽYBŲ EIGA:
Dalyviams burtų tvarka bus priskiriami numeriai.
Dalyviai turi būti laukimo sektoriuje vienu numeriu anksčiau. Tai laukimo sektoriuje bus du
dalyviai (pvz. šaudo Nr. 1, tai laukimo sektoriuje turi būti Nr. 2 ir Nr. 3). Jeigu dalyvio nėra
laukimo sektoriuje atėjus jo eilei šaudyti, tai ši rungtis jam užskaitoma kaip 0 taškų.

GRUPĖS:
„OPEN“ - kalibras iki 7,7 mm ir kulkos grietis neribojamas.
„STANDART“ - kalibrai 223rem ir 308win., ribojamas kulkos svoris iki 11,67 g (180 gr) ir greitis
iki 865 m/s

RUNGTYS:
Prieš kiekvieną rungtį bus instruktažas ir bus parodoma kaip ją atlikti.

1 rungtis "PALANGĖ" : 2 min., 6 šūviai
Atrama: palangė 1 :
Atrama: palangė 2 ("nepatogia
ranka") :
Atrama: statinė

350m
500m
350m
500m
660m
300m

IPSC 50%
IPSC 75%
IPSC 50%
IPSC 75%
IPSC 100%
20cm apskritimas

2 rungtis "VIRVĖ": 2 min., 6 šūviai
300m 30cm pridengtas apskritimas
Gulima šaudymo pozicija,
560m IPSC 75%
priekinė atrama - įtempta virvė,
660m IPSC mini
galinė - be maišelio
300m 30cm pridengtas apskritimas

1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis

1 šūvis
2 šūviai
2 šūviai
1 šūvis

3 rungtis "TVORA": 2 min., 6 šūviai
Atrama: tvoros stulpelio viršus
200m 15cm apskritimas
Atrama: tvoros vidurinis skersinis 350m IPSC 50%
Atrama: tvoros apatinis skersinis 660m IPSC 100%
200m 15cm apskritimas
Atrama: tvoros apatinis skersinis,
350m IPSC 50%
"nepatogia ranka"
660m IPSC 100%
4 rungtis "KŪJIS": 2 min., 6 šūviai
Kūjis - 3 smūgiai, atrama:
padanga
300m 20cm apskritimas
Kūjis - 3 smūgiai, atrama:
palangė 1
560m IPSC 75%
Kūjis - 1 smūgis, atrama: sėdint
nuo įtemptos virvės
440m IPSC mini

Atrama: stogas
Atrama: pastogė

5 rungtis "STOGAS": 2 min., 6 šūviai
350m IPSC 50%
500m IPSC 75%
660m IPSC 100%
500m IPSC 75%

6 rungtis "SKUBAM": 1,5 min., 6 šūviai
200m 15cm apskritimas
300m 20cm apskritimas
440m IPSC mini
Gulima šaudymo pozicija
500m IPSC 75%
560m IPSC 75%
660m IPSC mini

1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis

2 šūviai
2 šūviai
2 šūviai

1 šūvis
1 šūvis
2 šūviai
2 šūviai

1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis
1 šūvis

7 rungtis "JAUSK KĄ GALI": 2 min., 6 šūviai*
500m 30cm apskritimas - 0,5 taško
1 šūvis
300m 25cm apskritimas - 1 taškas
1 šūvis
Gulima šaudymo pozicija
440m 20cm apskritimas - 1,5 taško
1 šūvis
500m 15cm apskritimas - 2 taškai
1 šūvis
560m 10cm apskritimas - 3 taškai
1 šūvis
* - šaudoma eilės tvarka iki sustojimo arba prašovimo (prašovus 0 taškų 7 rungčiai)

TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS IR NUOBAUDOS:
1. Pirmųjų 6 rungčių pataikymai - vienas pataikymas vienas taškas.
2. Jeigu pratimas susideda iš 6 šūvių, o dalyvis iššauna daugiau, tai už papildomą šūvį
atimamas 1 taškas
3. Jeigu atliekamas šūvis pasibaigus rungties laikui, tas šūvis nėra įskaitomas.
4. Dalyviui supainiojus rungties eigą ir šovus į kitą taikinį, net ir pataikymo atveju, šūvis
neužskaitomas.

Reikalavimai ginklui jis turi turėti atlenkiamas kojeles !

SAUGUMO REIKALAVIMAI:
1. Šaudymo aikštelėje gali būti tik šaulys ir teisėjai.
2. Šautuvai į šaudymo aikštelę atnešami ir išnešami neužtaisyti ir tik atvira spyna su žymekliu joje.
3. Šautuvai šaudymo aikštelėje nukreipti tik i taikinį arba taikinio kryptimi aukštyn ir žemyn.
4. Rungtyje, tarp skirtingų užduočių, dalyvis juda su atidaryta šautuvo spyna. Vamzdis nukreiptas į
viršų arba žemyn taikinio kryptimi.
5. Užtaisytų šautuvų vamzdžiai nukreipti tik į taikinį!
6. Dalyviai šaudymo metu privalo dėvėti ausų apsaugas.
7. Dalyvaudamas varžybose šaulys yra pilnai atsakingas už savo elgesį su ginklu bei prisiima pilną
atsakomybe už savo elgesį nelaimingo atsitikimo metu.

REGISTRACIJA: www.btsa.lt

Startinis mokestis 30 EUR.
Mokestis mokamas pavedimu į VŠĮ "Baltijos tolimojo šaudymo asociacija“ sąskaitą
LT274010051003417220 DNB bankas, banko kodas 40100.
Grafoje "Mokėjimo paskirtis" nurodyti "Startinis mokestis šaudymo varžyboms “Karštas plienas“.

APDOVANOJIMAI:
„OPEN“ klasė:
Bendroje įskaitoje 1-6 vietas laimėję dalyviai apdovanojami diplomais. 1-3 vietas laimėję dalyviai
apdovanojami medaliais.
„STANDART“ klasė:
1-6 vietas laimėję dalyviai apdovanojami diplomais. 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami
medaliais.

Po apdovanojimų vyks loterija.
Visi varžybų dalyviai bus vaišinami kava, arbata ir karšta, virta ant laužo, medžiotojų sriuba.
ORGANIZATORIAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI VARŽYBŲ NUOSTATUS IR TVARKĄ.
Kyla klausimų, teiraukis telefonu 868661515 Kasparas.

