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Mokesčiai 
Mokesčių Tarptautinei šaudymo sporto federacijai, minimų visose ISSF taisyklėse, 
santrauka 

 

Varţybos   

Dalyvio registracijos mokestis (išskyrus olimpines ţaidynes ir 
Jaunimo olimpines ţaidynes) (nustato Generalinė asamblėja) 

eurais 
170,00 

Pavėluotos dalyvio registracijos mokestis (likus nuo 30 iki 3 dienų 
iki oficialios atvykimo dienos, su sąlyga, kad registraciją galės 
priimti OK)uţ vieną startuosiantį asmenį 170,00 
eurųirpapildomai50,00 eurų 

 
eurais  

220,00 

Organizacinis komitetas privalo ISSF sumokėti mokestį uţ 
kiekvienąasmenį, uţsiregistravusį likus maţiau nei 30 dienų 

 

eurais 
 

5,00 

Registracijos mokestis kiekvienam teisėjui bet kuriame ISSF 
čempionate (nustatoGeneralinė asamblėja) 

 

eurais 
 

50,00 

Protesto mokestis varţybose eurais 50,00 

Apeliacijos mokestis varţybose eurais 100,00 

Stendinio šaudymo tranšėjinėje (apvalioje) aikštelėje mokymo 
mokestis 

eurais 
8,00 

Stendinio dupletų šaudymomokymomokestis eurais 10,00 

Įrangos patikros kortelės pakeitimas eurais 10,00 

Mokestis uţ pakartotinę aprangos patikrą, jeigu ji pakartotinai 
pateikiama antram arpaskesniam patikrinimui to paties čempionato 
metu(uţvieneto (paskesnį) patikrinimą) 

 
eurais 

 
20,00 

Organizacinis komitetas privalo padengti oficialiai paskirtų 
komisijos narių kelionės išlaidas, siekiančias daugiausiai 

 

eurais 
 

900,00 

ISSF administravimo mokesčiai   

Naujos arbitro licencijos išdavimas eurais 20,00 

Arbitro licencijos atnaujinimas eurais 15,00 

Arbitrolicencijos pakeitimas aukštesnės kategorijos licencija eurais 15,00 

Stendinio šaudymoaikštelės teisėjo licencijos išdavimas eurais 20,00 

Stendinio šaudymoaikštelės teisėjo licencijos atnaujinimas eurais 15,00 

Sportininkų tapatybės numerių skyrimas eurais 10,00 

Prašymas skubiai skirti sportininko tapatybės numerį (skiriama 
pervieną savaitę) 

 

eurais 
 

20,00 

Mokestis uţ dalyvavimą ISSF taikinių su elektronine taškų 
skaičiavimo sistema kurse(įskaitant licencijos išdavimą po išlaikyto 
egzamino) 

 

eurais  

70,00 

Narystės vienoje federacijoje mokestis (nustato Generalinė 
asamblėja) 

Šveicarijos
frankais 

 

1 500,00 

ISSF Mokymo akademija   

Dalyvavimo Mokymo akademijos kursuose mokestis eurais 1 250,00 
Visus varţybų mokesčius galima sumokėti Organizaciniam komitetui eurais arba JAV 
doleriais, taikant tos dienos valiutos keitimo kursą. Organizacinis komitetas gali paprašyti 
mokėjimą atlikti pirmenybine valiuta. 
 
Visus mokesčius, mokamus ISSF, galima sumokėti eurais, JAV doleriais arba Šveicarijos 
frankais, taikant tos dienos valiutos keitimo kursą. 
 
Mokesčiai uţ ISSF parduotuvės prekes skaičiuojami atskirai, jie pateikti internete. 
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1. ISSF ĮSTATAI 
 

Tarptautinė šaudymo sporto federacija buvo įkurta 1907 m. kaipTarptautinė 
šaudymo federacijų ir asociacijų sąjunga (pranc. Union Internacionale desFederations 
et AssociationsNationalesdeTir). 

1915 m. ji buvo išformuota, o 1921 m. reorganizuota ir pervadinta Tarptautine 
šaudymo sąjunga (pranc. Union Internacionale deTir). 1939 m.jos veikla vėl buvo 
sustabdyta, o sąjunga 1947 m. reorganizuota ir pavadinta Tarptautine šaudymo 
sąjunga – UIT. 1998 m. liepos 15 d. sąjunga savo pavadinimą pakeitė į šiuo metu 
vartojamą pavadinimą – Tarptautinė šaudymo sporto federacija (toliau tekste – 
Federacija). Sutrumpinta Federacijos pavadinimo forma yra ISSF. Tarptautinis 
olimpinis komitetas oficialiai pripaţįsta Tarptautinę šaudymo sporto federaciją 
vieninteliu tarptautinio šaudymo sporto mėgėjų kontrolės organu tarptautinio ir 
pasaulinio lygio varţybose. 

 
 
 
 
 

1.1                        TIKSLAS 

1.1.1               Skatina ir vadovauja šaudymo sporto 

vystymuisivengdamadiskriminacijos dėl rasinių poţymių,religinių ar 

politinių įsitikinimų, stiprina draugiškus ryšius tarp visų tautų 

šaudymo asociacijų. 

1.1.2                    Stiprina bendravimą ir bendradarbiavimą tarp kitų sporto 

organizacijų ir organų. 

1.1.3 Siekdama įgyvendinti savo tikslus, Federacija: 

1.1.3.1            leidţia technines taisykles; 

1.1.3.2             licencijuoja arbitrus; 

1.1.3.3       bendradarbiauja su olimpinių ţaidynių organizaciniu komitetu 

organizuojant šaudymo rungtis ir, būdama Tarptautinio olimpinio 

komiteto atstove, kontroliuoja ir priţiūri visus techninio pasirengimo 

klausimus; 

1.1.3.4                  organizuoja pasaulio čempionatus; 

1.1.3.5                  remia ir stebi kitus tarptautinius čempionatus; 

1.1.3.6                  plėtoja ir remia mokymo metodus ir programas; 

1.1.3.7                  nagrinėja edukacinius, mokslinius bei medicininius principus; 

1.1.3.8                  leidţia oficialius biuletenius; 

1.1.3.9                teikia apdovanojimus asmenims, kurie prisideda siekiant 

Federacijos tikslų. 

 

1.2                        ISSF BŪSTINĖ 

1.2.1            Būstinė turi būti toje valstybėje, kurioje apsistojęs Federacijos 

prezidentas ir generalinis sekretorius. Jeigu jų gyvenamosios vietos 

skiriasi, dėl būstinės vietos turi nuspręsti Administracinė taryba. 

1.2.2                 Atsiţvelgiant į Administracinės tarybos sprendimą, Federacija turi 

būti įregistruota pagal tos valstybės, kurioje yra įsikūrusi jos 

būstinė, įstatymus. 
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1.3 NARYSTĖ 

1.3.1                Federaciją turi sudaryti tos nacionalinės šaudymo organizacijos, 

kurias Federacija pripaţįsta esant vienintelius šaudymo sporto 

kontrolės organus ir kurios yra pripaţintos bei priimtos į jų 

nacionalinius olimpinius komitetus. 

1.3.2               Nacionalinis šalies olimpinis komitetas turi būti visateisis 

Tarptautinio olimpinio komiteto narys. 

1.3.3 Naryste pasinaudoti gali viena (1) kiekvienos šalies federacija. 

Šalims, turinčioms dvi (2) nares federacijas, kurios buvo pripaţintos  

iki1989 m., paliekama dviguba narystė, tačiau teikiant naujus narystės 

prašymus galima priimti tik vieną (1) federaciją iš kiekvienos šalies. 

1.3.4 Pareiškėjai privalo pateikti: 

1.3.4.1 duomenis apie jų įkūrimą ir organizaciją; 

1.3.4.2 savo įstatųkopiją; 

1.3.4.3 paţymą apie pripaţinimą ir priėmimą, kaip nurodyta 1.3.1 ir  

1.3.2 skirsniuose; 

1.3.4.4             savo antidopingo taisyklių, kurios turi iš esmės atitikti ISSF 

antidopingo taisykles bei Pasaulinį antidopingo kodeksą, kopiją. 

1.3.5 Sprendimas dėl narystės priimamas Administracinės tarybos 

balsų dauguma, o apie naujus narius pranešama Generalinei 

asamblėjai. 

1.3.6 Pareiškėjas gali pateikti prašymo atsisakymą tiesiogiai 

Generalinei asamblėjai. 

1.3.7            Nariai privalo nepriklausyti kitoms ţemyninėms ar tarptautinėms 

šaudymo asociacijoms ir privalo nedalyvauti jų rengiamuose 

čempionatuose, įskaitant ISSF nuostatuose apibrėţtas rungtis, 

išskyrus tuos atvejus, kai tai leidţia ISSF. 

1.3.8                  Metinio narystės mokesčio mokėjimo terminas yra sausio 1 d., ir jis 

turi būti sumokėtas per 30 dienų. 

1.3.9                   Narystė gali būti atšaukta, šiam atšaukimui įsigaliojant einamųjų 

metų pabaigoje, prieš tris (3) mėnesius įteikus pranešimą 

generaliniam sekretoriui. 

1.3.10 Ribotus finansinius išteklius turintis narys gali kreiptis į Vykdomąjį 

komitetą dėl narystės mokesčio sumaţinimo. 

1.3.11                  Vėluojančio sumokėti mokesčius iki einamųjų metų kovo 31 d. 

nario teisės yra sustabdomos. 

1.3.12 Narys, nesumokėjęs mokesčių uţ dvejus (2) metus, gali 

būtipašalintas. 

1.3.13 Sumokėjus ankstesnius pradelstus mokėjimus bei 200 Šveicarijos 

frankų (CHF) pakartotinio priėmimo mokestį,narystė atkuriama. 

1.3.14                    Esant ypatingoms aplinkybėms, narys gali kreiptis dėl specialaus jo 

narystės apsvarstymo. 
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1.3.15 Narystės sustabdymas ir pašalinimas iš Federacijos 

 

1.3.15.1              Narystė gali būti sustabdyta, jeigu, Administracinės tarybos 
nuomone, nario narystės sustabdymas padės ISSF lengviau siekti 
jos tikslų. 

 

1.3.15.2           Narys gali būti pašalintas iš Federacijos uţ veiksmus, kurie 
prieštarauja jos įstatams ir Bendriesiems nuostatams. 

 

1.3.16 Specialusis arbitraţo susitarimas tarp Tarptautinės šaudymo 
sporto federacijos – ISSF – ir jos narių. 

 

1.3.16.1            Visus dėl šių ISSF įstatųir nuostatų kylančius ginčus, kurių 
negalima išspręsti taikiai, turi galutinai išspręsti pagal Sporto 
arbitraţo teismo įstatus ir nuostatus sudarytas tribunolas, 
nesinaudodamas jokiais įprastiniais teismais. Šalys įsipareigoja 
laikytis minėtųįstatųbei nuostatų ir gera valia sutikti su priimtu 
sprendimu bei jokiais būdais netrukdyti jo vykdymui. 

 

1.3.16.2            Ginčus tarp ISSF ir vieno (1) ar kelių jos narių, kurių negalima 
galutinai išspręsti ISSF organo sprendimu, vienas (1) ar kitas narys 
gali pateikti Lozanos sporto arbitraţo (CAS) teismui. Bet koks 
minėto teismo priimtas sprendimas turi būti neskundţiamas ir 
privalomas suinteresuotoms šalims. 

 

1.3.17               ISSF nariai, ţemyninės konfederacijos, komandos, oficialūs 
pareigūnai ir sportininkai privalo laikytis ISSF Etikos kodekso. 

 

1.3.17               ISSF nariai, ţemyninės konfederacijos, komandos, oficialūs 
pareigūnai ir sportininkai privalo laikytis ISSF antidopingo 
taisyklių. 

 

1.4 GARBĖS NARYSTĖ 
 

1.4.1                   Asmenims, gavusiems aukščiausią Federacijos įvertinimą, gali būti 
suteikta garbės narystė. Reikalingas oficialus Generalinės 
asamblėjos siūlymas bei rinkimai. 

 

1.4.2                     Garbės nariai gali dalyvauti visuose Federacijos susirinkimuose, 
gali pasisakyti, tačiau neturi teisės balsuoti. 

 

1.5 ORGANIZAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS 
 

1.5.1 Federacija privalo vykdyti savo veiklą per: 
 

1.5.1.1 Generalinę asamblėją; 
 

1.5.1.2 Administracinę tarybą; 
 

1.5.1.3 Vykdomąjį komitetą; 
 

1.5.1.4 oficialius pareigūnus; 
 

1.5.1.5 komitetus. 
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1.5.2 Generalinė asamblėja, Administracinė taryba arba Vykdomasis 

komitetas gali suformuoti laikinuosius komitetus. 
 

1.5.3              Kandidatas į bet kurį postą privalo būti Federacijos narys ir turėti 
Federacijos paramą. 

 

1.6 GENERALINĖ ASAMBLĖJA 
 

1.6.1                     Generalinę asamblėją sudaro nariams atstovaujantys atstovai. 
 

1.6.2             Generalinė asamblėja renkasi kas dvejus (2) metus pasaulio 
čempionato (rinkimų kongreso) ir olimpinių ţaidynių vietoje arba 
Vykdomojo komiteto vienbalsiai parinktoje vietoje. 

 

1.6.3            Neeilinė Generalinė asamblėja turi būti šaukiama Generalinės 
asamblėjos ar Administracinės tarybos sprendimu arba raštišku 
maţiausiai 25 narių prašymu. 

 

1.6.4 Narių pasiūlymai dėl darbotvarkės turi būti gauti prieštris (3) 
mėnesius. 

 

1.6.5            Darbotvarkė ir dokumentai visiems nariams ir Administracinei 
tarybai turi būti išsiųsti prieš du (2) mėnesius. 

 

1.6.6            Generalinės asamblėjos sprendimai turi apsiriboti darbotvarkės 
klausimais. Papildomus klausimus, išskyrus įstatų ar 
Bendrųjųnuostatų pakeitimus, į darbotvarkę įtraukti gali 
Administracinė taryba arba Generalinė asamblėja, gavusi 75 proc. 
daugumos balsų pritarimą. 

 

1.6.7 Generalinės asamblėjos funkcijos: 
 

1.6.7.1              oficialių pareigūnų, Administracinės tarybos narių, komitetų 
pirmininkų, auditorių ir garbės narių rinkimai; 

 

1.6.7.2 laikinųjų komitetų, tokių kaip protokolo arba rinkimų komitetai, 
rinkimas; 

 

1.6.7.3 auditorių ataskaitos ir kitų ataskaitų tvirtinimas; 
 

1.6.7.4 pasaulio čempionatą organizuojančių valstybių rinkimas; 
 

1.6.7.5 apeliacijų dėl narystės įstatų sprendimai; 
 

1.6.7.6 narystės mokesčių nustatymas; 
 

1.6.7.7 įstatų ir Bendrųjų nuostatų perţiūrėjimas; 
 

1.6.7.8 Federacijos išformavimas. 
 

1.6.8  Viena (1) visoms šaudymo sporto rungtims atstovaujanti federacija 
turi du(2) balsus ir jai gali atstovauti vienas (1) arba du (2) atstovai. 

 

1.6.9                     Dvi (2) vienai (1) valstybei atstovaujančios federacijos turi po 
vieną(1) balsą ir vieną (1) atstovą kiekviena. 

 

1.6.10                  Nariai gali būti atstovaujami pagal raštišką įgaliojimą. Vienas (1) 
narys negali atstovauti daugiau nei vienam (1) kitam nariui. Vieną 
(1) balsą turintys nariai gali turėti tik vieną (1) balsą pagal 
įgaliojimą. Du(2) balsus turintys nariai gali turėti du (2) balsus pagal 
įgaliojimą. 
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1.6.11                 Administracinės tarybos nariai yra Generalinės asamblėjos ex-

officio nariai, galintys pasisakyti, bet ne balsuoti. 
 

1.6.12 Generalinės asamblėjos kvorumą sudaro 25 proc. narių 
(įskaitant suteiktus įgaliojimus). 

 

1.6.13 Balsavimas 
 

1.6.13.1          Visi sprendimai priimami atviru balsavimu ir esant privalomai 
paprastajai daugumai, išskyrus tuos atvejus, kai 20 proc. ar 
daugiau atstovaujamų narių reikalauja slapto balsavimo. Jeigu 
paprastoji dauguma atviru balsavimu pritaria, galima naudoti 
elektroninį balsavimą. 

 

1.6.13.2             Rinkimai turi būti slapti, išskyrus tuos rinkimus, kurie gali būti 
vykdomi vieningo pritarimo būdu, esant tik vienam (1) kandidatui ar 
tiek kandidatų, kiek yra laisvų vietų, ir jeigu nė vienas narys 
nepareiškia prieštaravimo. 

 

1.6.13.3               Galioja tik tie rinkimų biuleteniai, kuriuose nurodyti balsai uţ tokį 
skaičių kandidatų, kiek yra laisvų vietų, arba maţesnį skaičių. 

 

1.7 ADMINISTRACINĖ TARYBA 
 

1.7.1                 Tarybą sudaro vadovai, visų komitetų, išskyrus laikinuosius 
komitetus, pirmininkai, kiekvienos ţemyninės konfederacijos 
prezidentai arba į jų pareigas paskirti asmenys ir 15 Generalinės 
asamblėjos papildomai ketverių (4) metų laikotarpiui išrinktų 
asmenų. 

 

1.7.2 Administracinės tarybos funkcijos: 
 

1.7.2.1 narių priėmimas, nušalinimas ir pašalinimas; 
 

1.7.2.2              penkių (5) iš 15 jos narių, kuriuos išrinko Generalinė asamblėja, 
rinkimas į Vykdomąjį komitetą ketverių (4) metų laikotarpiui; 

 

1.7.2.3 komitetų narių rinkimas 2 metų laikotarpiui; 
 

1.7.2.4 pasiūlymų Generalinei asamblėjai nagrinėjimas; 
 

1.7.2.5                   šaudymo rungčių techninių taisyklių ir tarptautinių vaizdinio 
šaudymo varţybų ar panašių programų taisyklių tvirtinimas; 

 

1.7.2.6 apdovanojimų uţ išskirtinę tarnybą skyrimas; 
 

1.7.2.7            kitų asmenųskyrimasįatsistatydinusių, pašalintų ar dėl kitokių 
prieţasčių nebegalinčių eiti savo pareigas oficialių pareigūnų, 
Administracinės tarybos narių ar komitetų narių vietą arba į 
atsiradusią laisvą vietą; 

1.7.2.8                   Federacijos tikslo skatinimo uţtikrinimas ir sprendimas dėl būstinės 
ir registracijos (ţiūrėti 1.2 skirsnį). 

 

1.7.3 Kvorumą sudaro 50 proc. narių. 
1.7.4 Balsavimas pagal įgaliojimą draudţiamas. 
1.7.5                 Visi sprendimai turi būti priimti visų dalyvaujančių narių balsų 

dauguma ir atviru balsavimu, išskyrus rinkimų atvejus. Sprendţiant 
skubius klausimus, sprendimas gali būti priimtas nesušaukus 
susirinkimo, galima balsuoti paštu, tačiau reikalinga 75 proc. 
dauguma. 

1.7.6 Susirinkimai vyksta maţiausiai kartą per metus. 
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1.8 VYKDOMASIS KOMITETAS 

 

1.8.1                   Komitetą sudaro vadovai, Techninio komiteto pirmininkas ir kiti 
penki (5) nariai, kuriuos Administracinė taryba turi išrinkti iš 15 
Generalinės asamblėjos ketverių (4) metų laikotarpiui išrinktų narių. 

 

1.8.2 Komiteto funkcijos: 
 

1.8.2.1 uţtikrina, kad įsigaliotų Generalinės asamblėjos ir 
Administracinės tarybos sprendimai; 

 

1.8.2.2 priţiūri ir koordinuoja administracines paslaugas ir funkcijas; 
 

1.8.2.3                  nustato ISSF organų gaires ir tvarką bei priima sprendimus dėl 
ISSF Bendrųjų nuostatų priedų; 

 

1.8.2.4  veikia Administracinės tarybos vardu sprendţiant skubius 
klausimus; 

 

1.8.2.5               priima sprendimus dėl pasaulio čempionatą organizuojančių 
valstybių tuo atveju, kai išrinkti čempionato šeimininkai nevykdo 
įsipareigojimų; 

 

1.8.2.6                  atsiţvelgdamasį ISSF nurodymus skiria atstovus arba įgaliotinius 
bei visų čempionatų komisijų narius; 

 

1.8.2.7 sprendţia kitiems komitetams nepriskirtus klausimus; 
 

1.8.2.8 priima sprendimus dėl ISSF simbolių dizaino ir naudojimo; 
 

1.8.2.9                   ISSF prezidentui susitarus su TOK prezidentu dėl olimpinių 
ţaidimų kvotų skaičiaus, Vykdomasis komitetas nustato 
Specialiuosius dalyvavimo olimpinių ţaidynių šaudymo rungtyse 
nuostatus ir priţiūri jų laikymąsi. 

 

1.8.3 Kvorumą sudaro aštuoni (8) nariai. 
 

1.8.4 Susirinkimai vyksta maţiausiai du kartus per metus. 
 

1.9 OFICIALŪS PAREIGŪNAI 
 

1.9.1 Federacijos oficialių pareigūnų grupę turi sudaryti: 
 

1.9.1.1 prezidentas; 
 

1.9.1.2 generalinis sekretorius, kuris taip pat yra ir iţdininkas; 
 

1.9.1.3 keturi (4) viceprezidentai. 
 

1.9.2                      Prezidentas arba,jonesant, generalinis sekretorius, arba vienas (1) 
iš viceprezidentų turi vadovauti Generalinei asamblėjai, 
Administracinei tarybai ir Vykdomajam komitetui. 

 

1.9.3 Oficialius pareigūnus ketverių (4) metų laikotarpiui renkaGeneralinė 
asamblėja. 

 

1.9.4             Oficialūs pareigūnai gali dalyvauti visų komitetų, išskyrus rinkimų 
komitetą, susirinkimuose, juose pasisakyti, bet ne balsuoti. 

 

1.9.5 Federacijai teisiškai atstovauja prezidentas arba 
generalinis sekretorius. 

 
 
 
 
 

- 14 - 2013 m. redakcija (2013/11 antrasis leidimas) 



Autoriaus teisės priklauso ISSF 

 

 

 
1.10 TECHNINIS KOMITETAS 

 

1.10.1 Komitetą sudaro pirmininkas ir penki (5) nariai. 
 

1.10.2 Komiteto funkcijos: 
 

1.10.2.1            padeda skyrių komitetams formuojant šaudymo taisykles ir 
šaudymo sportą; 

 

1.10.2.2 koordinuoja atskirų šaudymo rungčių taisykles; 
 

1.10.2.3 koordinuoja skyrių komitetų pasiūlymus; 
 

1.10.2.4               atsiţvelgdamas į ISSF nurodymus, siūlo Vykdomajam komitetui 
atstovus ir įgaliotinius visuose čempionatuose; 

 

1.10.2.5                atsiţvelgdamas į ISSF nurodymus, vertina ir padeda kuriant 
šaudyklų konstrukcijas, šaudyklų įrangą bei visų čempionatų 
vykdymo tvarką; 

 

1.10.2.6 tikrina ir tvirtina pasaulio rekordus. 
 

1.10.3  Teikia ataskaitas Administracinei tarybai arba Vykdomajam 
komitetui. 

 

1.10.4 Susirinkimai vyksta maţiausiai kartą per metus. 
 

1.11 SKYRIŲ KOMITETAI 
 

1.11.1 Renkami toliau nurodytų skyrių komitetai: 
 

1.11.1.1 Šaudymo šautuvu; 
 

1.11.1.2 Šaudymo pistoletu; 
 

1.11.1.3 Stendinio šaudymo; 
 

1.11.1.4 Šaudymo į judantį taikinį. 
 

1.11.2  Kiekvieno skyriaus komitetą sudaro pirmininkas ir septyni (7) 
nariai. 

 

1.11.3                    Kiekvieno skyriaus komitetas yra atsakingas uţ šaudymo taisyklių 
formulavimą bei privalo svarstyti visus su organizavimu, ginklais ir 
taisyklėmis susijusius techninius savo srities klausimus, įskaitant ir 
taisyklių aiškinimą. 

 

1.11.4              Kiekvieno skyriaus komitetas teikia ataskaitas Vykdomajam 
komitetui ir Administracinei tarybai. 

 

1.12 ARBITRŲ KOMITETAS 
 

1.12.1 Komitetą sudaro pirmininkas ir septyni (7) nariai. 
 

1.12.2 Komiteto funkcijos: 
 

1.12.2.1 uţtikrina vienodą šaudymo taisyklių taikymą; 
 

1.12.2.2 suteikia darbo gaires tarptautiniams arbitrams; 
 

1.12.2.3 ruošia ir veda arbitrųbeikomisijos narių kursus; 
 

1.12.2.4 tvirtina prašymus arbitro licencijai gauti; 
 

1.12.2.5                 siūlo Vykdomajam komitetui čempionatų ar ţaidynių komisijas. 
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1.12.3 Teikia ataskaitas Vykdomajam komitetui ir Administracinei 

tarybai. 
 

1.12.4 Susirinkimai vyksta maţiausiai kartą per metus. 
 

1.13 ĮSTATŲ IR RINKIMŲ KOMITETAS 
 

1.13.1 Komitetą sudaro pirmininkas ir septyni (7) nariai. 
 

1.13.2 Komiteto funkcijos: 
 

1.13.2.1 nagrinėja įstatusir Bendruosius nuostatus; 
 

1.13.2.2 svarsto kitų asmenų siūlomus pakeitimus ar papildymus; 
 

1.13.2.3  nagrinėja taisykles, susijusias su 
tinkamumudalyvautičempionatuose ir olimpinėseţaidynėse; 

 

1.13.2.4 svarsto individualius tinkamumo klausimus. 
 

1.13.3 Teikia ataskaitas Vykdomajam komitetui ir Administracinei 
 tarybai. 

 

1.14 MEDICINOS KOMITETAS 
 

1.14.1 Komitetą sudaro pirmininkas ir nariai. 
 

1.14.2 Komiteto funkcijos: 
 

1.14.2.1              sprendţia su šaudymu susijusius medicinos klausimus ir teikia 
gaires bei patikslintus siūlymus; 

 

1.14.2.2     remia antidopingo kontrolės organizavimą ir vykdymą pagal 
Administracinės tarybos patvirtintas taisykles; 

 

1.14.2.3                skatina dalijimąsi patirtimi, leidţia leidinius bei informacinius 
biuletenius bei organizuoja specialius renginius. 

 

1.14.3 Teikia ataskaitas Vykdomajam komitetui ir Administracinei 
tarybai. 

 

1.15 SPORTININKŲ KOMITETAS 
 

1.15.1 Komitetą sudaro pirmininkas ir šeši (6) nariai. 
 

1.15.2 Komiteto funkcijos: 
 

1.15.2.1          rinkti informaciją ir sportininkų nuomones apie jų poreikius ir 
problemas, susijusias su olimpinėmis ţaidynėmis ir pagrindiniais 
ISSF tarptautiniais čempionatais; 

 

1.15.2.2            išreikšti nuomonę bei teikti rekomendacijas šiomis temomis ir 
perduoti jas atitinkamiems ISSF organams; 

 

1.15.2.3 uţmegzti santykius su kitų tarptautinių federacijų sportininkų 
komitetais bei koordinuoti veiklą; 

 

1.15.2.4         dalyvauti darbo grupėse, uţtikrinti geriausias įmanomas tiek 
sportininkų mokymo, apgyvendinimo ir gyvenimo sąlygas, tiek 
pagrindinių tarptautinių čempionatų varţybų vykdymo sąlygas; 

 

1.15.2.5 prisidėti prie kovos su dopingu ir narkotikais; 
 

1.15.2.6 sukurti tiesioginį ryšį su sportininkais ISSF viduje. 
 
 

- 16 - 2013 m. redakcija (2013/11 antrasis leidimas) 



Autoriaus teisės priklauso ISSF 

 

 

 
1.16 KOMITETAI 

 

1.16.1                    Visų ISSF komitetų sprendimai priimami balsų dauguma. 
 

1.16.1.1 Pirmininkas ir kiekvienas narys turi po vieną (1) balsą. 
Susilaikymas balsuojant ir tušti arba sugadinti biuleteniai 
pripaţįstami negaliojančiais. Balsuoti pagal įgaliojimą negalima. 
Jeigu taip nusprendţia pirmininkas arba vienas (1) iš dalyvaujančių 
narių išreiškia tokį pageidavimą, vykdomas slaptas balsavimas. 
Esant lygiam balsų skaičiui, susirinkimo pirmininkas turi lemiamą 
balsą. 

 

1.16.2              Visuose ISSF komitetuose maţiausiai vienas (1) narys turėtų būti 
moteris. Jeigu moteriškos lyties kandidatė neiškeliama arba jeigu 
moteriškos lyties kandidatė neišrenkama, viena (1) komiteto nario 
vieta turi būti skelbiama laisva tol, kol ji bus uţimta atsiţvelgiant į 
1.7.2.7 skirsnio nuostatas. 

 

1.17 AUDITORIAI 
 

1.17.1                    Auditoriai privalo tikrinti sąskaitas bei finansinius sandorius ir teikti 
raštiškas ataskaitas Generalinei asamblėjai. 

 

1.18 FINANSAI 
 

1.18.1 Finansiniai metai tęsiasi nuo sausio 1 d. iki gruodţio 31 d. 
 

1.18.2 Kiekviename Administracinės tarybos susirinkime generalinis 
sekretorius pateikia finansinės būklės ataskaitą. 

 

1.19 ŢEMYNINĖS KONFEDERACIJOS 
 

1.19.1                ISSF pripaţįsta ţemyninių konfederacijų svarbą populiarinant ir 
organizuojant šaudymo sportą ir remia jų kūrimą bei veiklą. 

 

1.19.2                    Nacionalinės ţemyne veikiančios šaudymo federacijos, kurios yra 
ISSF narės, turi teisę sudaryti ţemyninę šaudymo konfederaciją ar 
federaciją. 

 

1.19.3                    Ţemynines konfederacijas pripaţįsta ir jų įstatustvirtina 
Administracinė taryba. Jų įstatai ir nuostatai turi atitikti ISSF 
įstatusir nuostatus. 

 

1.19.4 Ţemyninių konfederacijų tikslai turi apimti: 
 

1.19.4.1  šaudymo sporto populiarinimą ir tolesnį jo 
vystymąţemyne,atsiţvelgiant į ISSF taisykles ir įstatus; 

 

1.19.4.2                 mokymo kursų ir varţybų populiarinimą ţemyne; 
 

1.19.4.3 reguliarų ţemyno čempionatų organizavimą; 
 

1.19.4.4 atstovavimą ISSF Administracinėje taryboje (1.7.1 skirsnis). 
 

1.19.5        Administracinė taryba gali suformuoti specialų viceprezidento 
vadovaujamą adhockomitetą, kuris turi padėti formuojant naujas 
ţemyno čempionatus organizuojančias ţemynines konfederacijas. 
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1.19.6        Ţemyninės konfederacijos privalo kiekvienam Administracinės 

tarybos ir Generalinės asamblėjos susirinkimui pateikti savo 
veiklos ataskaitą. 

 

1.20 ĮSTATŲ PAKEITIMAI 
 

1.20.1              Generalinio sekretoriaus biuras turi gauti pasiūlymus likus 
maţiausiai trims (3) mėnesiams iki Generalinės asamblėjos; jie turi 
būti išdalyti nariams ir Administracineitarybai, atsiţvelgiant į 1.6.5 
skirsnio nuostatas. 

 

1.20.2  Visi pakeitimai turi būti patvirtinti dviem trečdaliais Generalinės 
asamblėjos balsų,o joje turi būti atstovaujama maţiausiai 22 proc. 
narių. 

 

1.20.3                  Įstatų pakeitimai įsigalioja iš karto po patvirtinimo, tačiau anksčiau 
paskirta kadencija turi būti uţbaigta. 

 

1.21 KALBOS 
 

1.21.1               Oficiali Federacijos kalba yra anglų kalba. Įstatai ir visi nuostatai, 
taisyklės bei teisiniai ar oficialūs pranešimai turi būti skelbiami 
anglų kalba. Ginčų sprendimas turi būti vykdomas anglų kalba. 

 

1.21.2               Pripaţįstamomis kalbomis laikomos anglų, prancūzų, ispanų, 
vokiečių, rusų ir arabų kalbos. Generalinėje asamblėjoje turi būti 
atliekamas sinchroninis vertimas. 

 

1.21.3              Vykdomasis komitetas gali leisti Administracinės tarybos 
susirinkimų ir Generalinės asamblėjos metu vartoti kitas kalbas. 

 

1.21.4                    Ţemynų ir pasaulio čempionatų programose galima vartoti šalies 
šeimininkės kalbą kartu su anglų kalba. 

 

1.22 FEDERACIJOS IŠFORMAVIMAS 
 

1.22.1                   Reikalavimas išformuoti Federaciją turi būti gautas likus šešiems 
(6) mėnesiams iki Generalinės asamblėjos ir visiems 
Administracinės tarybos nariams išsiųstas prieš penkis (5) 
mėnesius. 

 

1.22.2               Federacijos išformavimą turi patvirtinti Generalinė asamblėja trim 
ketvirtadaliais balsų, o joje turi būti atstovaujama maţiausiai 25 
proc. narių. 

 

1.23 FEDERACIJOS REGISTRACIJA PAGAL 1.2.2. SKIRSNĮ 
 

1.23.1                Atsiţvelgiant į Administracinės tarybos sprendimą, Federacijos 
būstinė įsikūrusi Miunchene, Vokietijoje, ir turi būti teisiškai 
įregistruota pavadinimu „Tarptautinė šaudymo sporto federacija, 
registruota organizacija (ISSF)― (vok. InternationalerSchiess-
Sportverband,eingetragenerVerein, ISSF) bei įtraukta į 
kompetentingo teismo registrą. 

 

1.23.2                    Federacija aiškiai ir besąlygiškai laikosi Vokietijos mokesčių 
įstatymo skyriaus „Mokestinė parama― numatytų tikslų. Ji vykdo 
nesavanaudišką veiklą ir laikosi nepelno siekimo tikslų. 
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1.23.3                    Federacijos lėšos gali būti naudojamos tik organizacijos tikslais. 

Federacijos nariai iš jos negauna jokios finansinės naudos. Joks 
asmuo negali naudotis išlaidomis, kurios prieštarauja Federacijos 
tikslams, ar neproporcingai didelėmis kompensacijomis. 

 

1.23.4              Federacijos išformavimo atveju arba Vokietijos vyriausybei 
sustabdţius atleidimą nuo mokesčių, visas likęs turtas turi būti 
perduotas Nacionaliniam olimpiniam komitetui, jo naudojimą 
apribojant išskirtinai tarptautinio šaudymo sporto tikslais. 

 

1.23.5              Apie įstatųpakeitimus ir Federacijos išformavimą turi būti pranešta 
šalies, kurioje įregistruota Federacija, finansų ministerijai. 

 

Šieįstatai buvo patvirtinti 1980 m. liepos 27 d. Maskvoje vykusioje neeilinėje UIT 
Generalinėje asamblėjoje ir pakeitė UIT įstatų1978 m. redakciją. Į šią redakciją įtraukti 
1998 m. liepos 15 d. Barselonoje, Ispanijoje, 2000 m. kovo 21 d. Sidnėjuje, 
Australijoje, 2004 m. balandţio 18 d. Atėnuose, Graikijoje, ir 2008 m. balandţio 10 d. 
Pekine, Kinijoje, vykusiose Generalinėse asamblėjose patvirtinti pakeitimai ir 
pataisos. 
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1 įstatų priedas 
 
 
 
 
 

SSF įstatų gairės 
 
 

 
Prie skirsnio 1.3.3  

 

ISSF priima tik vieną kiekvienos valstybės visų šaudymo sporto rūšių mėgėjų valdymo 
organą. Jeigu skirtingoms šaudymo sporto rūšims vadovauja kelios federacijos, ISSF 
rekomenduoja jas sujungti į vieną (1) centrinę organizaciją. 

 

Prie skirsnio 1.3.4.1  
 

Pareiškėjai turi pateikti trumpą federacijos istoriją,informacijąapie jos įkūrimą ir 
valdymą, paaiškinimą apie jos struktūrą, šaudymo sporto skyrius, kuriuose 
dalyvaujama; taip pat turi nurodyti apytikslį narių, asocijuotų klubų ar organizacijų 
skaičių bei jų oficialių pareigūnų vardus ir pavardes. 

 

Prie skirsnio 1.3.10  
 

Federacija, atstovaujanti visai vienoje (1) valstybėje vykdomai šaudymo veiklai, moka 
visą narystės mokestį. Dvi (2) tos pačios valstybės federacijos moka po pusę viso 
mokesčio. Mokestį naujiems nariams Administracinė taryba nustato jų priėmimo metu. 
Bet kuris narys gali pateikti prašymą dėl narystės mokesčio sumaţinimo remdamasis 
šiųįstatų1.3.10 skirsnio nuostatomis. Prašymai turi būti pateikti iki einamųjų metų 
gruodţio 31 d. Kartu su prašymu turi būti pateikti finansinės atskaitomybės 
dokumentai, iš kurių būtų matyti pagrindinis pajamų šaltinis ir iš narystės mokesčių 
surinktos įplaukos bei informacija apie narių, klubų ir asocijuotų organizacijų skaičių. 

 

Prie skirsnio 1.3.15  
 

Prieš Administracinei tarybai imantis veiksmų, suinteresuotam nariui suteikiama teisė 
supaţindinti su savo argumentais. Narystė gali būti sustabdyta, jeigu, Administracinės 
tarybos nuomone, nario narystės sustabdymas padės ISSF lengviau siekti jos tikslų. 

 

Prie skirsnio 1.4.2  
 

Garbės nariai kviečiami į Generalines asamblėjas ir pasaulio čempionatus. 
 

Prie skirsnio 1.5.1  
 

Sprendimai: 
 

jeigu nėra kitokių aiškiai išreikštų susitarimų, sprendimai įsigalioja iš karto po jų 
priėmimo. 
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Prie skirsnio 1.5.3  

 

Į bet kurias pareigas ISSF rinkti ar perrinkti keliamas kandidatas privalo būti savo 
nacionalinės federacijos narys ir turėti jos paramą arba būti kitos federacijos narys ir 
turėti tos federacijos paramą. Skyrių komitetų nariai turi turėti atitinkamas arbitrų 
licencijas. Bet kuri federacija, kelianti kandidatą į vieną iš ISSF komitetų, įpareigojama 
padėti jam padengti kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas, susijusias su jo 
dalyvavimu komiteto susirinkimuose. Visas keliamas kandidatūras generalinis 
sekretorius turi gauti likus dviem (2) mėnesiams iki rinkimų. Jeigu rinkimų metu 
kandidatų yra maţiau, negu laisvų vietų kiekvienoms pareigoms eiti, Generalinei 
asamblėjai gali būti pateiktos papildomos kandidatūros. Naujus kandidatus keliančios 
federacijos narės privalo pateikti pareiškimą apie kiekvieno kandidato kvalifikacijos 
tinkamumą pareigoms. Kandidatas į bet kurias pareigas ISSF neprivalo eiti specialių 
pareigų savo federacijoje. Kiekvienas asmuo, kuris yra išrinktas eiti pareigas ISSF, 
atstovauja tik ISSF interesams ir yra atskaitingas tik ISSF. 

 

Prie skirsnio 1.6.4  
 

Prieš Generalinę asamblėją Vykdomojo komiteto paskirtas Perţiūros komitetas 
patikrina narių pasiūlymus. Perţiūros komitetas teikia ataskaitas Generalinei 
asamblėjai. 

 

Prie skirsnio 1.6.5  
 

Pranešimą apie Generalinę asamblėją kartu su jos darbotvarke ir dokumentais 
prezidentas ir generalinis sekretorius pateikia laišku ir išsiunčia juos maţiausiai prieš 
du (2) mėnesius. 

 

Prie skirsnio 1.6.6  
 

Sudaromas Generalinės asamblėjos metu atliktos komercinės veiklos protokolas, jį 
pasirašo vadovaujantis pareigūnas. 

 

Prie skirsnio 1.7.2.4  
 

Nagrinėdama pasiūlymus Generalinei asamblėjai, Administracinė taryba turi teisę 
teikti su šiais pasiūlymais susijusias rekomendacijas. 

 

Prie skirsnio 1.7.2.7  
 

Prieš Administracinei tarybai imantis veiksmų, suinteresuotam asmeniui 
(suinteresuotiems asmenims) suteikiama teisė supaţindinti su savo argumentais. 

 

Prie skirsnio 1.9.5  
 

Teisiškai atstovauja prezidentas ir generalinis sekretorius, ir kiekvienas iš jų turi 
atskirą atstovavimo teisę. 

 

Prie skirsnių 1.10.2.2 ir 1.10.2.3  
 

Koordinavimo kompetencijai priskiriama ir pasiūlymų perţiūroskompetencija. 
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2. Įgaliojimai 
 
 

 
2.1 VEIKLOS PRINCIPŲ DEKLARACIJA 

 

2.1.1                   Kiekvienas asmuo, išrinktas eiti pareigas kuriame nors ISSF 
organe, atstovauja tik Federacijos interesams ir yra jaiatskaitingas. 
Eidamas savo pareigas jis privalo pasirūpinti, kad priimant visus 
sprendimus pirmenybė būtų teikiama visoms įstatų, Bendrųjų 
nuostatų ir kitų ISSF taisyklių nuostatoms. 

 

2.1.2                      Visi į ISSF išrinkti ar paskirti asmenys dirba visuomeniniais 
pagrindais, be jokio uţmokesčio. 

 

2.1.3                 Sutikdamas su išrinkimu ar paskyrimu, kiekvienas asmuo sutinka 
savo pareigoms skirti tiek laiko, kiek yra reikalinga. 

 

2.2 PAREIGŲ APRAŠYMAS 
 

2.2.1 Prezidentas 
 

Siekiai 
 

Sėkminga lyderystė ir vadovavimas ISSF, uţtikrinant proporcingą 
visų mėgėjiškų šaudymo sporto skyrių ir veiklos populiarinimą bei 
paisant tradicijų ir plėtros poreikių. 

 

Pagrindinės pareigos ir atsakomybė 
 

Sušaukia asamblėjas bei susirinkimus ir jiems vadovauja pagal 
įstatus. 

 

Priţiūri sprendimų vykdymą, ISSF organų veiklą; uţtikrina, kad 
būtų tinkamai laikomasi įstatų, Bendrųjų nuostatų ir kitų taisyklių. 

 

Rūpinasi, kad būtų vykdomi ISSF įsipareigojimai federacijoms 
narėms, ţemyninėms konfederacijoms, organizaciniams 
komitetams ir tarptautinėms bei nacionalinėms sporto 
organizacijoms. Kartu su generaliniu sekretoriumi atstovauja ISSF 
sprendţiant teisinius klausimus. 

 

Atsiţvelgiant į aplinkybes, veikia ISSF vardu arba jai atstovauja. 
 

Valdţios įgaliojimai 
 

Pirmininkauja Generalinei asamblėjai, Administracinei 
tarybai ir Vykdomajam komitetui. 

 

Sprendţia skubius klausimus, kurie nenumatyti įstatuosear 
Bendruosiuose nuostatuose. Tokiais atvejais reikalingas vėlesnis 
Administracinės tarybos arba Vykdomojo komiteto patvirtinimas. 
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2.2.2 Viceprezidentai 

 

Siekiai 
 

Pagalba ir parama prezidentui, šiam valdant ir vadovaujant ISSF.  

Pagrindinės pareigos ir atsakomybė 

Nesant prezidento arba jam pageidaujant, veikdamas kaip 
prezidento atstovassušaukiaISSF susirinkimus ir jiems vadovauja. 

 

Atlieka Administracinės tarybos arbaVykdomojo komiteto paskirtas 
pareigas arbaprezidentopavedimus. 

 

Vykdomojo komiteto arba prezidento pageidavimu atlieka 
specialiuosius pavedimus ir nuolat priţiūri konkrečias ISSF veiklos 
sritis. 

 

Valdţios įgaliojimai 
 

Nesant prezidento arba jam pageidaujant veikia prezidento 
vardu. 

 

2.2.3 Generalinis sekretorius 
 

Siekiai 
 

Valdo būstinę, siekia veiksmingai vykdyti ISSFveiklą. 
 

Pagrindinės pareigos ir atsakomybė 
 

Kartu su prezidentu atstovauja ISSF sprendţiant teisinius 

klausimus.  

Eina ISSF iţdininko pareigas. 

Atstovauja prezidentui šiampageidaujant. 
 

Atlieka būstinės veiklos aprašyme nurodytas pareigas.  

Valdţios įgaliojimai 

Vadovauja visiems ISSF darbuotojams. Išsamesnė informacija 
pateikta būstinės veiklos aprašyme. 
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2.2.4 Komitetų nariai 
 

 Siekiai 
 

Pagalba, parama ir konsultacijos Administracinei tarybai ir 
Vykdomajam komitetui sprendţiant visus jiems priskirtus 
klausimus. 

 

Pagrindinės pareigos ir atsakomybė 
 

Visi ISSF komitetai sprendţia visus jų interesų sferai 
priklausančius klausimus, veikia kaip patariamasis organas ir yra 
atsakingi uţ jiems pagal įstatusarba Administracinės tarybos ir 
Vykdomojo komiteto paskirtą techninę bei kitokią veiklą.  

 

Visi komitetų nariai veikia ir balsuoja kaip nepriklausomi nariai, o 
ne kaip nacionalinių federacijų atstovai. 

 

Kiekvienas pirmininkas turi paskirti jį pavaduojantį asmenį ir 
kiekvieno susirinkimo protokolo sekretorių. 

 

Valdţios įgaliojimai 
 

Kiekvienas pirmininkas atstovauja savo komitetui Administracinėje 
taryboje. Skubiais atvejais ir prezidentui, generaliniam sekretoriui, 
Administracinei tarybai ar Vykdomajam komitetui pageidaujant 
komiteto pirmininkas gali veikti savo komiteto vardu. Jis privalo 
pranešti savo komiteto nariams apie visus atliktus veiksmus. 

 

2.3 SUSIRINKIMŲ TAISYKLĖS 
 

2.3.1 Daţnumas 
 

ISSF komitetai renkasi į susirinkimus taip daţnai, kaip nurodyta 
įstatuose, taip pat pageidaujant prezidentui, generaliniam 
sekretoriui, Administracinei tarybai, Vykdomajam komitetui arba 
komiteto pirmininkui. 

 

Jeigu įmanoma, susirinkimų tvarkaraštis suderinamas su pasaulio 
čempionatais ir kitomis svarbiomis šaudymo sporto 
varţybomis. 

 

2.3.2 Pranešimai 
 

Pranešimus dėl komiteto susirinkimų siunčia generalinis 
sekretorius. Dėl to pirmininkas privalo pateikti darbotvarkę, 
dokumentus ir bet kokią kitą susirinkimo informaciją prieš tiek laiko, 
kad būtų galima išsiųsti pranešimus likus maţiausiai dviem (2) 
mėnesiams iki susirinkimo datos. 

 

2.3.3 Susirinkimo sekretorius 
 

Pirmininkas privalo paskirti kiekvieno susirinkimo sekretorių. 
Sekretorius parengia protokolą, kurį, susirinkime dalyvavusiems 
nariams pritarus, turi pasirašyti pirmininkas. Protokolas 
generaliniam sekretoriui turi būti perduotas per du (2) mėnesius 
nuo susirinkimo dienos. 
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2.3.4 Darbo tvarka 

 

2.3.4.1 Protokolo sekretoriaus skyrimas. 
 

2.3.4.2 Vardinio dalyvaujančių narių sąrašo tikrinimas. 
 

2.3.4.3 Ankstesnio susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas. 
 

2.3.4.4  Ankstesniame protokole numatytų veiksmų ir neatliktų darbų 
perţiūra. 

 

2.3.4.5 Nauji darbai, įtraukti įdarbotvarkę. 
 

2.3.4.6 Rekomenduojama kito susirinkimo vieta, data ir laikas. 
 

2.3.5 Kvorumas ir balsavimo procedūra 
 

Jeigu įstatuosenenumatyta kitaip, komiteto susirinkimų kvorumą 
sudaro 50 proc. narių (įskaitant pirmininką). Balsuoti pagal 
įgaliojimą negalima. Kiekvienas komiteto narys turi po vieną (1) 
balsą. Esant lygiam balsų skaičiui, pirmininkas turi lemiamąjį balsą. 
Visi sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus tuos atvejus, 
kai 50 proc. ar daugiau dalyvaujančių narių reikalauja slapto 
balsavimo. Balsavimą paštu galima vykdyti pertraukų tarp 
susirinkimų metu. Tais atvejais, kai reikalingas balsavimas paštu, 
pirmininkas privalo kiekvienam nariui išsiųsti (taip pat ir vieną 
kopiją ISSF būstinei) aiškiai išdėstytą klausimo, dėl kurio bus 
balsuojama, formuluotę kartu su prašymu kiekvienam nariui atsiųsti 
savo balsą iki nurodytos datos. Pirmininkas turi išsiųsti ataskaitą 
bei balsavimo rezultatus ISSF būstinei per aštuonias (8) dienas 
nuo balsavimo paštu pabaigos. Neatsiuntus atsakymo laikoma, 
kad buvo balsuota „uţ―. 

 

2.4            BENDRADARBIAVIMO TARP SKYRIŲ KOMITETŲ IR 
TECHNINIO KOMITETO TAISYKLĖS 

 

Tais atvejais, kai skyriaus komitetas sprendţia reikalus, susijusius 
su šaudymo taisyklių kūrimu arba taisyklių aiškinimu (1.11.3 
įstatųskirsnis), jo pirmininkas privalo per 10 dienų po susirinkimo 
(1.10.2.1, 1.10.2.2 ir 1.10.2.3 įstatųskirsniai) Techninio komiteto 
pirmininkui pateikti ataskaitą bei dokumentų kopijas. Jeigu 
Techninis komitetas nusprendţia, kad reikia pakartotinai nagrinėti 
pasiūlymą, Techninio komiteto pirmininkas turi kiek įmanoma 
greičiau, bet ne vėliau kaip per du (2) mėnesius nuo pasiūlymų 
gavimo dienos, informuoti suinteresuoto skyriaus komiteto 
pirmininką 

 

2.5 ISSF BŪSTINĖ 
 

2.5.1               Generalinio sekretoriaus vadovaujama ISSF tvarko ISSF reikalus. 
Būstinės pareigoms, be kitų uţduočių, priklauso korespondencijos 
tvarkymas, raštų ir ataskaitų rengimas, šaukimų į susirinkimus 
rengimas bei siuntimas. 

 

2.5.2                   Visą pagal įstatusar dėl Generalinės asamblėjos, Administracinės 
tarybos ir Vykdomojo komiteto veiksmų atsirandantį darbą, 
informacijos perdavimą bei sprendimus būstinė vykdo įprasta 
tvarka, priţiūrima Vykdomojo komiteto. Uţ būstinės veiklą 
generalinis sekretorius yra tiesiogiai atskaitingasprezidentui. 

 
 

- 28 - 2013 m. redakcija (2013/11 antrasis leidimas) 



Autoriaus teisės priklauso ISSF 

 

 

 
2.5.3               Visus su finansais susijusius reikalus, tokius kaip apskaita ir ISSF 

biudţeto rengimas, atlieka ISSF būstinė. ISSF prezidentas yra 
nuolat informuojamas apie reikalų būklę bei turi duoti savo sutikimą 
visais svarbiais klausimais. Kiekvieno susirinkimo metu 
Administracinei tarybai bei Vykdomajam komitetui pateikiama 
trumpa finansinė ataskaita. 

 

2.5.4                    Su ypatingos svarbos klausimais susijusių dokumentų kopijas turi 
gauti prezidentas, Administracinės tarybos nariai bei Vykdomojo 
komiteto nariai. 

 

2.5.5                  Generalinis sekretorius yra visų ISSF būstinėje dirbančių asmenų 
darbdavys. Visi su tuo susiję reikalai turi atitikti ISSF būstinės 
šalyje galiojančius darbo teisės įstatymus. Vykdomasis komitetas 
bei Administracinė taryba artimiausio susirinkimo metu turi būti 
informuoti apie visus su darbuotojais susijusius svarbius reikalus. 

 

2.5.6              Generalinis sekretorius dirba savarankiškai, neperţengdamas savo 
įgaliojimų ribų. Eidamas generalinio sekretoriaus pareigas bei kaip 
Vykdomojo komiteto narys jis turi teisę bei įsipareigoja nuolat 
koordinuoti įvairių ISSF organų veiklą. Jis yra atsakingas uţ 
finansinių ISSF įsipareigojimų vykdymą neviršijant biudţeto. Prie 
įprastų generalinio sekretoriaus įgaliojimų priskiriama vadovavimas 
sandoriams bei sutarčių su kitomis organizacijomis, tiek sporto, tiek 
kitokio pobūdţio, prekybos įmonėmis ir panašiai sudarymas, tačiau 
apie visus tokius sandorius ar sutartisturi būti praneštaprezidentuiir 
suinteresuotiems ISSF organams. 
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3. ISSF bendrieji nuostatai 
 

3.1 TIKSLAS 
 

3.1.1               Tarptautinės šaudymo sporto federacijos (ISSF) bendraisiais 
nuostatais vadovaujamasi olimpinių ţaidynių, pasaulio čempionatų, 
pasaulio taurių, ţemynų čempionatų bei ţemynų ţaidynių šaudymo 
sporto varţybose. 

 

3.1.2                 Šiais nuostatais taip pat reikėtų vadovautis kitose tarptautinėse 
šaudymo sporto varţybose, kurios rengiamos pagal ISSF taisykles. 

 

3.2                   ISSF VADOVAUJAMOS VARŢYBOS IR ČEMPIONATAI (ISSF 
ČEMPIONATAI) 

 

3.2.1           ISSF priţiūri olimpinių ţaidynių, pasaulio čempionatų, pasaulio 
taurių, ţemynų čempionatų bei ţemynų ţaidynių šaudymo sporto 
varţybas. 

 

3.2.2           Pasaulio čempionatai turi būti organizuojami kas ketverius metus, 
praėjus dvejiems (2) metams po kiekvienų olimpinių ţaidynių. 
Ţemynų čempionatai turėtų būti organizuojami kas dvejus (2) 
metus, po olimpinių ţaidynių ir pasaulio čempionatų. Stendinio 
šaudymo pasaulio čempionatai taip pat gali būti rengiami kitais, po 
pasaulio čempionato ir olimpinių ţaidynių einančiais, metais. 

 

3.2.3                  Pasaulio čempionatus turi rengti federacijos narės, kurias ISSF 
Generalinė asamblėja išrenka maţiausiai prieš ketverius (4) metus. 

 

3.2.4                     Pasaulio taurės varţybas organizuoja Vykdomojo komiteto 
išrinktos federacijos narės. 

 

3.2.5             Federacijas, organizuojančias ţemynų čempionatus, renka 
ţemyninės konfederacijos. 

 

3.2.6                  Pasaulio čempionatą pageidaujanti organizuoti federacija narė 
privalo generaliniam sekretoriui savo pasiūlymą pateikti likus 
maţiausiai vienam (1) mėnesiui iki Generalinės asamblėjos, kurioje 
renkama federacija organizatorė. Pasiūlymą turi sudaryti: 

 

3.2.6.1               oficialus atitinkamos valdţios institucijos ir (ar) nacionalinio 
olimpinio komiteto pareiškimas, kuriame nurodoma būsima parama 
čempionatą organizuosiančiai organizacijai; 

 

3.2.6.2                pareiškimas, kuriame nurodoma, jog bus laikomasi visų ISSF 
įstatuose nurodytų reikalavimų; 

 

3.2.6.3                   pareiškimas, kuriame nurodoma, kad organizuosianti organizacija 
pakvies dalyvauti visas ISSF federacijas nares; 

 

3.2.6.4                   esamų ar siūlomų šaudyklų ir kitos būtinos įrangos, kuri turi atitikti 
ISSF reikalavimus, aprašas; 

 

3.2.6.5                   informacija apie siūlomą organizaciją, maitinimo ir apgyvendinimo, 
veţimo į ir iš šaudyklų išlaidas bei galimas kelionių lengvatas; 
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3.2.6.6                pareiškimas su rungčių, kurias federacija siūlo įtraukti į programą, 
sąrašu. 

 

3.2.7                      Jeigu negaunamas nė vienas prašymas arba pasaulio čempionatą 
išrinkta organizuoti federacija atsisako tai daryti, Vykdomasis 
komitetas turi išrinkti kitą pasaulio čempionatą organizuosiančią 
federaciją. Tuo atveju, jeigu neišrenkama jokia organizacija, gali 
būti parinkta kaimyninė federacija, siūlanti organizuoti atskirų 
rungčių grupių pasaulio čempionatą. 

 

3.2.8                 Atsisakyti galima tik gavus Vykdomojo komiteto patvirtinimą. Uţ 
atsisakymą negavus patvirtinimo federacija baudţiama nustatyto 
dydţio bauda arba sustabdant narystę, arba tam tikram laikui, kurį 
nustato Administracinė taryba, nušalinant ją nuo dalyvavimo ISSF 
čempionatuose. 

 

3.3 ŠAUDYMO SPORTO RUNGTYS 
 

3.3.1 ISSF pripaţįstamos rungtys 
 

3.3.1.1 Vyrų rungtys: 
 

Šaudymo rungties pavadinimas Aprašymas 

300 m šautuvų rungtis 3 padėtimis, vyrai 3 x 40 šūvių gulint,stovint, 
klūpant 

300 m šautuvų rungtis gulint, vyrai 60 šūvių gulint 

300 m standartinių šautuvų rungtis, vyrai 
3 x 20 šūvių gulint, 
stovint, klūpant 

50 m šautuvų rungtis 3 padėtimis, vyrai 
3 x 40 šūvių gulint,stovint, 
klūpant 

50 m šautuvų rungtis gulint, vyrai 60 šūvių gulint 

10 m pneumatinių šautuvų rungtis, vyrai 60 šūvių stovint 

50 m pistoletų rungtis, vyrai 60 šūvių 

25 mgreitašaudţių pistoletų rungtis, vyrai 60 šūvių 

25 m centrinio dūţio pistoletų rungtis, 
vyrai 

30 + 30 šūvių 

25 m standartinių pistoletų rungtis, vyrai 3 x 20 šūvių 

10 m pneumatinių pistoletų rungtis, vyrai 60 šūvių 

Tranšėjinio šaudymo rungtis, vyrai 125 taikiniai 

Dupletų šaudymas, vyrai 150 taikinių 

Šaudymas apvalioje aikštelėje, vyrai 125 taikiniai 

50 m judančių taikinių rungtis, vyrai 
30 šūvių į lėtai judančius 
taikinius, 30 šūvių į greitai 
judančius taikinius 

50 m judančių taikinių mišri rungtis, vyrai 
40 šūvių į įvairiu greičiu 
judančius taikinius 

10 m judančių taikinių rungtis, vyrai 
30 šūvių į lėtai judančius 
taikinius, 30šūvių į greitai 
judančius taikinius 

10 m judančių taikinių mišri rungtis, vyrai 
40 šūvių į įvairiu greičiu 
judančius taikinius 
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3.3.1.2 Moterų rungtys: 
 
 

3.3.1.3 Jaunimo (vaikinų) rungtys: 
 

Šaudymo rungties pavadinimas Aprašymas 

50 m šautuvų rungtis 3 padėtimis, vaikinai 3 x 40 šūvių gulint, stovint, 
klūpant 

50 m šautuvų rungtis gulint, vaikinai 60 šūvių gulint 
10 m pneumatinių šautuvų rungtis, vaikinai 60 šūvių stovint 

50 m pistoletų rungti,vaikinai 60 šūvių 

25 mgreitašaudţių pistoletų rungtis,vaikinai 60 šūvių 

25 m pistoletų rungtisvaikinai 30 + 30 šūvių 

25 m standartinių pistoletų rungtisvaikinai 3 x 20 šūvių 
10 m pneumatinių pistoletų rungtis, 
vaikinai 

60 šūvių 

Tranšėjinio šaudymo rungtis, vaikinai 125 taikiniai 

Dupletų šaudymas, vaikinai 150 taikinių 

Šaudymas apvalioje aikštelėje, vaikinai 125 taikiniai 
 

50 m judančių taikinių rungtis, vaikinai 
30 šūvių į lėtai judančius 
taikinius, 30šūvių į greitai 
judančius taikinius 

50 m judančių taikinių mišri rungtis, 
vaikinai 

40 šūvių į įvairiu greičiu 
judančius taikinius 

 

10 m judančių taikinių rungtis, vaikinai 
30 šūvių į lėtai judančius 
taikinius, 30 šūvių į greitai 
judančius taikinius 

10 m judančių taikinių mišri rungtis, 
vaikinai 

40 šūvių į įvairiu greičiu 
judančius taikinius 
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Šaudymo rungties pavadinimas Aprašymas 

300 m šautuvų rungtis 3 padėtimis, 
moterys 

3 x 20 šūvių gulint, 
stovint, klūpant 

300 m šautuvų rungtis gulint, moterys 60 šūvių gulint 

50 m šautuvų rungtis 3 padėtimis, 
moterys 

3 x 20 šūvių gulint, stovint, 
klūpant 

50 m šautuvų rungtis gulint, moterys 60 šūvių gulint 

10 m pneumatinių šautuvų rungtis, 
moterys 

40 šūvių stovint 

25 m pistoletų rungtis, moterys 30 + 30 šūvių 

10 m pneumatinių pistoletų rungtis, 
moterys 

40 šūvių 

Tranšėjinio šaudymo rungtis, moterys 75 taikiniai 

Dupletų šaudymas, moterys 120 taikinių 

Šaudymas apvalioje aikštelėje, moterys 75 taikiniai 
 

10 m judančių taikinių rungtis, moterys 
20 šūvių į lėtai judančius 
taikinius, 20 šūvių į greitai 
judančius taikinius 

10 m judančių taikinių mišri rungtis, 
moterys 

40 šūvių į įvairiu greičiu judančius 
taikinius 



Autoriaus teisės priklauso ISSF 

 

 

3.3.1.4  Jaunimo (merginų) varţybos: 
 

Šaudymo rungties pavadinimas Aprašymas 
50 m šautuvų rungtis 3 padėtimis, merginos 3 x 20 šūvių gulint,stovint, 

klūpant 

50 m šautuvų rungtis gulint, merginos 60 šūvių gulint 

10 m pneumatinių šautuvų rungtis,merginos 40 šūvių stovint 

25 m pistoletų rungtis, merginos 30 + 30 šūvių 

10 m pneumatinių pistoletų rungtis, merginos 40 šūvių 

Tranšėjinio šaudymo rungtis, merginos 75 taikiniai 

Dupletų šaudymas, merginos 120 taikinių 

Šaudymas apvalioje aikštelėjemerginos 75 taikiniai 

10 m judančių taikinių rungtis, merginos 20 šūvių į lėtai judančius 

taikinius, 20šūvių į greitai 

judančius taikinius 
10 m judančių taikinių mišri rungtis, merginos 40 šūvių į įvairiu 

greičiujudančius taikinius 
 

3.3.1.5                 Komandinės rungtys (tik komandoms, kurias sudaro trys (3) nariai) 
pripaţįstamos visose ISSF pripaţintose rungtyse. Rezultatų sąraše 
klasifikuojamos tik tos komandos, kurias sudaro visi trys (3) nariai. 

 

3.3.1.5.1             Komanda, kurios narys buvo diskvalifikuotas, negali būti 
klasifikuota, neatsiţvelgiant į aplinkybes, tačiau rezultatų sąraše ji 
nurodoma pridedant pastabą „diskvalifikuota― („DSQ―). 

 

3.3.2                   Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) pripaţįstamos 
olimpinės rungtys (tik asmeninės varţybos)  

 

3.3.2.1 Vyrų rungtys: 
Šaudymo rungties pavadinimas Aprašymas 

50 m šautuvų rungtis 3 padėtimis, vyrai 3 x 40 šūvių gulint,stovint, 

klūpant 

50 m šautuvų rungtis gulint, vyrai 60 šūvių gulint 

10 m pneumatinių šautuvų rungtis, vyrai 60 šūvių stovint 

50 m pistoletų rungtis, vyrai 60 šūvių 

25 mgreitašaudţių pistoletų rungtis, vyrai 60 šūvių 

10 m pneumatinių pistoletų rungtis, vyrai 60 šūvių 

Tranšėjinio šaudymo rungtis, vyrai 125 taikiniai 

Dupletų šaudymas, vyrai 150 taikinių 

Šaudymas apvalioje aikštelėje, vyrai 125 taikiniai 
 

3.3.2.2 Moterų rungtys: 
 

Šaudymo rungties pavadinimas Aprašymas 

50 m šautuvų rungtis 3padėtimis, moterys 3 x 20 šūvių gulint, stovint, 

klūpant 
10 m pneumatinių šautuvų rungtis moterys 40 šūvių stovint 

25 m pistoletų rungtis, moterys 30 + 30 šūvių 

10 m pneumatinių pistoletų rungtis, moterys 40 šūvių 

Tranšėjinio šaudymo rungtis, moterys 75 taikiniai 

Šaudymas apvalioje aikštelėje, moterys 75 taikiniai 
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3.3.2.3              Visa programa vykdoma kaip kvalifikacijos ratas. Olimpinių 

ţaidynių vyrų ir moterų finalo ratai vykdomi pagal Administracinės 
tarybos, atsiţvelgiant į ISSF įstatus, nustatytas šautuvų, pistoletų ir 
stendinio šaudymo taisykles. 

 

3.3.3            Pasaulio čempionato rungtys (asmeninės ir komandinės 
varţybos) 

 

3.3.3.1 Privalomosios vyrų rungtys: 
 

Šaudymo rungties pavadinimas Aprašymas 

50 m šautuvų rungtis 3 padėtimis, vyrai 3 x 40 šūvių gulint,stovint, 
klūpant 

50 m šautuvų rungtis gulint, vyrai 60 šūvių gulint 

10 m pneumatinių šautuvų rungtis, vyrai 60 šūvių stovint 

50 m pistoletų rungtis, vyrai 60 šūvių 

25 mgreitašaudţių pistoletų rungtis, vyrai 60 šūvių 
25 m centrinio dūţio pistoletų rungtis, vyrai 30 + 30 šūvių 

25 m standartinių pistoletų rungtis, vyrai 3 x 20 šūvių 

10 m pneumatinių pistoletų rungtis, vyrai 60 šūvių 

Tranšėjinio šaudymo rungtis, vyrai 125 taikiniai 

Dupletų šaudymas, vyrai 150 taikinių 

Šaudymas apvalioje aikštelėje, vyrai 125 taikiniai 

50 m judančių taikinių rungtis, vyrai 30 šūvių į lėtai judančius, 30 
šūvių į greitai judančius 
taikinius 50 m judančių taikinių mišri rungtis, vyrai 40 šūvių į įvairiu greičiu 
judančius taikinius 

10 m judančių taikinių rungtis, vyrai 30 šūvių į lėtai judančius, 30 
šūvių į greitai judančius 
taikinius 10 m judančių taikinių mišri rungtis, vyrai 40 šūvių į įvairiu greičiu 
judančius taikinius 

 

3.3.3.2 Privalomosios moterų rungtys: 
 

Šaudymo rungties pavadinimas Aprašymas 

50 m šautuvų rungtis 3 padėtimis, moterys 3 x 20 šūvių gulint, 
stovint, klūpant 

50 m šautuvų rungtis gulint, moterys 60 šūvių gulint 
10 m pneumatinių šautuvų rungtis, moterys 40 šūvių stovint 

25 m pistoletų rungtis, moterys 30 + 30 šūvių 

10 m pneumatinių pistoletų rungtis, 
moterys 

40 šūvių 

Tranšėjinio šaudymo rungtis, moterys 75 taikinai 

Dupletų šaudymas, moterys 120 taikinių 

Šaudymas apvalioje aikštelėje, moterys 75 taikiniai 
 

3.3.3.3 Organizacinis komitetas į programą gali įtraukti bet kurią ISSF 
pripaţįstamą rungtį. 
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3.3.3.4             Jeigu neįmanoma įtraukti 300 m šautuvų rungties, Vykdomasis 
komitetas turėtų parinkti nacionalinę federaciją, kuri tais pačiais 
metais, kai vyksta pasaulio čempionatas, organizuotų atskirą 300 
m šautuvų rungties pasaulio čempionatą. 

 

3.3.4                 Visuose ISSF čempionatuose vykdomivyrų ir moterų olimpinių 
rungčių kvalifikacijos ir finalų ratai. 

 

3.3.5            Sprendimus dėl ţemynų čempionatų rungčių priima ţemyninės 
konfederacijos, tačiau šios rungtys turi būti pripaţįstamos ISSF. 

 

3.3.6  Jaunimu laikomi sportininkai, kurie iki metų, kuriais vyksta varţybos 
ar čempionatas,gruodţio 31 d. yra sulaukę maţiau nei 21 metų. 
Jaunuoliai gali dalyvauti visose ISSF priţiūrimose varţybose ar 
čempionatuose ir olimpinėse ţaidynėse kaip savo nacionalinės 
komandos nariai. 

 

3.3.6.1            Gavęs Vykdomojo komiteto patvirtinimą, Organizacinis komitetas 
jaunimo rungtis gali įtraukti į pasaulio čempionatą kaip oficialias jo 
rungtis. 

 

3.3.6.2                 Tarpţemyninių konfederacijų sprendimu, jaunimo rungtys turėtų 
būti įtrauktos į ţemynų čempionatus. 

 

3.3.6.3          Vyrų ir moterų jaunimo rungtys turėtų būti parenkamos iš ISSF 
pripaţįstamų rungčių arba tai turėtų būti rungtys, skirtos jaunųjų 
sportininkų tobulėjimui skatinti. 

 

3.3.7         Tuo atveju, kai dviejuose (2) iš eilės rengiamuose pasaulio 
čempionatuose individualių dalyvių skaičius vyrų rungtyse yra 
maţesnis nei 40 arba moterų rungtyse maţesnis negu 30, šios 
rungtys pašalinamos iš privalomųjų rungčių sąrašo. Rungtis 
pašalinama iš pripaţįstamų rungčių sąrašo, jeigu dviejuose (2) iš 
eilės rengiamuose pasaulio čempionatuose individualių dalyvių 
skaičius yra maţesnis nei 30 dalyvių vyrų rungtyse arba maţesnis 
negu 20 dalyvių moterų rungtyse. 

 

3.3.8                      Į ISSF pripaţįstamų rungčių sąrašą įtraukti naujas rungtis galima 
tik įvykdţius šias sąlygas: 

 

3.3.8.1                maţiausiai penkios (5) dviejų (2) ţemynų federacijos narės turi 
patvirtinti, kad rungtis yra praktikuojama toje valstybėje; 

 

3.3.8.2                atitinkamas ISSF skyriaus komitetas privalo sukurti tos rungties 
taisykles; 

 

3.3.8.3 yra gautas Administracinės tarybos patvirtinimas; 
 

3.3.8.4 yragautas Generalinės asamblėjos patvirtinimas. 
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3.4 ISSF ČEMPIONATŲ ADMINISTRAVIMAS IR KONTROLĖ 

 

3.4.1             Kiekviena ISSF čempionatą organizuojanti federacija narė turi 
suformuoti Organizacinį komitetą, atsakingą uţ tai, kad varţybos ar 
čempionatai būtų administruojami ir rengiami remiantis ISSF 
Bendraisiais nuostatais ir taisyklėmis. Organizacinis komitetas turi 
paskirti varţybų vadovą bei pakankamą pareigas eiti kvalifikuotų 
darbuotojų skaičių ir teikti ataskaitas Vykdomajam komitetui. 
Maţiausiai prieš tris (3) mėnesius iki atvykimo dienos 
Organizacinis komitetas turi nurodyti ISSF būstinei asmenį 
kontaktams su ISSF visais ISSF priţiūrimų varţybų ar čempionatų 
klausimais. 

 

3.4.2                  Pasaulio čempionatus ir olimpines ţaidynes ISSF vardu stebi 
vienas (1) arba du (2) techniniai atstovai, skiriami atsiţvelgiant į 
ISSF įstatus. Techniniai atstovai turi būti renkami iš 
Administracinės tarybos arba skyrių komitetų narių bei privalo turėti 
galiojančią ISSF „A― arbitro licenciją. Techniniais atstovais negali 
būti skiriami organizuojančios valstybės federacijos nariai. 
Techniniai atstovai yra atsakingi uţ organizacinio pasirengimo bei 
šaudyklų ir kitos įrangos patikrą, taip pat uţ Organizacinio komiteto 
konsultacijas prieš varţybas ar čempionatą ir jo metu bei ataskaitų 
Vykdomajam komitetui teikimą. Tinkamas formas ISSF pateikia 
kartu su galiojančiais pasaulio rekordais. 

 

3.4.2.1                   Siekiant, kad techniniai atstovai galėtų tinkamai eiti šias pareigas, 
jie Organizacinio komiteto sąskaita turi būti bent vieną kartą 
pakviesti į varţybų ar čempionato vietą nuo 10 iki 12 mėnesių prieš 
čempionatą ir dar kartą likus ne maţiau kaip penkioms (5) dienoms 
iki atidarymo ceremonijos. 

 

3.4.3                      ISSF priţiūri Pasaulio taurės varţybas, ţemynų čempionatus ir 
kitas varţybas ar čempionatus, skyrusi vieną (1) arba du (2) 
techninius atstovus, kurie yra atsakingi uţ pasirengimo varţyboms 
patikrą bei Organizacinio komiteto konsultavimą. Techniniai 
atstovai turi būti renkami iš Administracinės tarybos arba skyrių 
komitetų narių bei privalo turėti atitinkamą galiojančią ISSF „A― 
arbitro licenciją. Techniniais atstovais negali būti skiriami 
organizuojančios valstybės federacijos nariai. Techniniai atstovai į 
varţybas ar čempionatus turi būti kviečiami pagal susitarimą su 
organizaciniu komitetu, Organizacinio komiteto sąskaita 
(apgyvendinimas vienviečiuose kambariuose), likus kelioms 
dienoms iki atidarymo ceremonijos. 
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3.4.4            ISSF pagal įstatusturi paskirti visų čempionatų komisijas. Komisijos 

yra atsakingos uţ pagalbą ir prieţiūrą vykdant varţybas 
Organizacinio komiteto darbuotojams varţybų ar čempionatų metu. 
Paprastai mačo personalas yra atsakingas uţ 
faktinįvarţybųvykdymą, o komisija personalą konsultuoja ir jį 
priţiūri. 

 

3.4.5 Paskiriamos tokios toliau nurodytų varţybų komisijos: 
 

Šautuvų, pistoletų, stendinio šaudymo, judančių taikinių, 
klasifikacijos (taškų skaičiavimo irrezultatų) ir įrangos patikros. 

 

3.4.5.1                   Dvi (2) komisijos gali būti apjungtos, jeigu rungtys nevyksta tuo pat 
metu. Komisija turi paskirti po vieną (1) šautuvų, pistoletų ir 
judančių taikinių komisijų narį, kuris eitų Įrangos patikros komisijos 
nario pareigas. 

 

3.4.5.2                 Komisiją sudaro pirmininkas ir nuo dviejų (2) iki šešių (6) narių 
(stendinio šaudymo komisiją sudaropirmininkasir nuo keturių (4) iki 
aštuonių (8) narių). Komisijos nariais negali būti oficialūs 
pareigūnai ir sportininkai, kurie yra dalyvaujančios komandos 
nariai. Vienas (1) kiekvienos komisijos narys turėtų būti varţybas 
ar čempionatą organizuojančios nacionalinės federacijos atstovas. 
Visi komisijos nariai privalo turėti atitinkamą galiojančią ISSF 
arbitro licenciją. 

 

3.4.6                      ISSF pagal įstatusturi paskirti visų ISSF čempionatų apeliacines 
komisijas. Apeliacinė komisija yra atsakinga uţ galutinių sprendimų 
priėmimą nagrinėjant visas apeliacijas dėl komisijų sprendimų. 

 

3.4.6.1                Apeliacinę komisiją turi sudaryti nuo trijų (3) iki penkių (5) narių, 
įskaitant pirmininką. Vienas (1) narys turėtų būti varţybas ar 
čempionatą organizuojančios nacionalinės federacijos atstovas. 

 

3.4.7                      Techninių atstovų, apeliacinės komisijos, komisijos narių ir ISSF 
paskirtų pareigūnų vietinių kelionių ir gyvenimo išlaidas 
(vienviečiuose kambariuose) per pasaulio čempionatus ir Pasaulio 
taurės varţybas turi apmokėti organizacinis komitetas. 
Organizacinis komitetas turi apmokėti Administracinės tarybos 
arba Vykdomojo komiteto nustatytą kelionės išlaidų sumą. 
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3.5  ŠAUDYKLOS IR KITA ĮRANGA 
 

3.5.1 Būtini šie minimalūs šaudyklos įrenginiai: 
 Pasaulio 

čempionatai 
Olimpinės 
ţaidynės 

Pasaulio 
taurė 

Finalų 
šaudyklos 

300 m taikiniai 40 -- -- -- 

50 m taikiniai 80 60 60 10 

25 m 
10 

grupių 
8 

grupės 
8 

grupės 
3 

grupės 

Tranšėjinė aikštelė 4 3 4 1 

Dupletai 4 3 4 1 

Apvali aikštelė 4 3 4 1 

50 m judančių 
taikinių šaudyklos 

2 -- -- -- 

10 m judančių 
taikinių šaudyklos 

4 -- -- -- 

10 m pneumatinių 
šautuvų ir pistoletų 

šaudyklos 

 
80 

 
60 

 
60 

 
10 

 

Pastaba. ISSF rekomenduoja Pasaulio taurės varţybose turėti 
pasaulio čempionatui nurodytą taikinių ir šaudyklų kiekį, įskaitant 
atskirą šaudyklą finalui. 

 

3.5.1.1              Tranšėjinės ir apvalios aikštelės gali būti bendros. Jeigu nėra 
atskiros aikštelės dupletams šaudyti, turi būti galimybė tranšėjinę 
aikštelę paversti aikštele dupletams šaudyti.  

 

3.5.1.2                 Sportininkų naudojama šautuvų ir pistoletų šaudyklų zona turi būti 
apsaugota nuo saulės, vėjo ir lietaus. 

 

3.5.1.3 Pneumatinių šautuvų šaudyklos turi būti įrengtos patalpų viduje. 
 

3.5.1.4            Olimpinių ţaidynių šaudymo pistoletu ir šautuvu klasifikacijos ir 
finalo ratuose bei ISSF Pasaulio taurės varţybose ir pasaulio 
čempionatuose turi būti naudojamos elektroninės ISSF patvirtintų 
markių ir modelių taikinių sistemos. 

 

3.5.2                      Šaudyklose arba šalia šaudyklų turi būti tokie įrenginiai: 
 

3.5.2.1  priedanga nuo saulės, vėjo ir lietaus sportininkams ir oficialiems 
pareigūnams; 

 

3.5.2.2  komandų drabuţinės, kuriose sportininkai galėtų pailsėti, persirengti 
ir pan.; 

 

3.5.2.3 patalpos ISSF pareigūnų, komitetų ir komisijų susirinkimams; 
 

3.5.2.4                patalpos tarnyboms, taikinių taškams skaičiuoti, rezultatams rengti, 
taikiniams bei susijusioms priemonėms saugoti ir pan.; 

 

3.5.2.5 pagrindinė švieslentė, skirta oficialiems rezultatams skelbti; 
 

3.5.2.6 ginklų arsenalas; 
 

3.5.2.7 ginklų ir įrangos patikrai tinkama vieta; 
 

3.5.2.8 ginklų šaltkalvio dirbtuvės su tinkamais darbastaliais ir spaustuvais; 
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3.5.2.9            tinkami nemokami įrenginiai, kad šaunamųjų ginklų ir įrangos 

gamintojai galėtų aptarnauti savo gaminius (reklaminėms iškaboms 
gali būti taikomas mokestis); 

 

3.5.2.10 restoranas arba maitinimo ir gaivinamųjų gėrimų priemonės; 
 

3.5.2.11 tualetai ir prausyklos; 
 

3.5.2.12 pašto, telefono ir elektroninio pašto priemonės; 
 

3.5.2.13 apdovanojimo ceremonijų vieta; 
 

3.5.2.14 įranga spaudos, radijo ir televizijos pranešėjams; 
 

3.5.2.15 tinkama medicinos įranga bei antidopingo kontrolės įranga; 
 

3.5.2.16 automobilių statymo aikštelės. 
 

3.5.3                      ISSF techniniai atstovai yra atsakingi uţ šaudyklos ir kitos įrangos 
patikrą, kad būtų uţtikrinta, jog ji atitinka ISSF standartus ir tinka 
varţyboms ar čempionatams rengti. Techninis komitetas 
techniniams atstovams pateikia kontrolinius šaudyklų ir įrangos 
patikros sąrašusatsiţvelgdamasį ISSF nuostatus ir taisykles (su 
jaisgalimasusipaţinti ISSF būstinėje). 

 

3.5.4            Šaudyklos, kurios bus naudojamos per pasaulio čempionatus ir 
olimpines ţaidynes, turi būti baigtos įrengti prieš vienus (1) metus. 
Tuo atveju, kai šaudykla nėra baigtaįrengti,generaliniam sekretoriui 
iki renginio likus vieniems (1) metams turi būti pateikti išsamūs 
planai, statybos darbų grafikas ir finansinis planas, o šaudykla turi 
būti baigta įrengti likus trims (3) mėnesiams. 

 

3.6 REGISTRACIJA IR DALYVAVIMAS 
 

3.6.1          ISSF čempionatuose gali dalyvauti tik ISSF federacijos narės. 
Ţemynų čempionatuose dalyvaujančios federacijos turi būti 
ţemyninių konfederacijų narės. 

 

3.6.2       ISSF federacija narė, kuri kaip narė nepriimama į jos ţemyninę 
konfederaciją arba kuriai neleidţiama dalyvauti savo ţemyno 
čempionate, gali būti pakviesta dalyvauti kitos ţemyninės 
konfederacijos ţemyno čempionate su teise siekti rekordų ir 
apdovanojimų. 

 

3.6.3 Visi sportininkai turi būti valstybės, kuriai atstovauja, piliečiai. 
 

3.6.3.1                   Ginčus, susijusius su valstybės, kuriai sportininkas gali atstovauti, 
nustatymu sprendţia ISSF Vykdomasis komitetas. 

 

3.6.3.2                   Sportininkas, turintis dviejų (2) ar daugiau valstybių pilietybę, vienu 
metu gali atstovauti kuriai nors vienai (1) iš valstybių, kurią pats 
gali pasirinkti. Jeigu olimpinėse ţaidynėse ar bet kuriame ISSF 
čempionate jis jau atstovavo vienai (1) valstybei, atstovauti kitai 
valstybei jis nebegali, išskyrus tuos atvejus, kai jis atitinka toliau 
esančiose pastraipose išdėstytas sąlygas, kurios taikomos 
pilietybę pakeitusiems arba naują pilietybęgavusiemsasmenims. 
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3.6.3.3              Sportininkas, kuris olimpinėse ţaidynėse arba bet kuriame ISSF 

čempionate atstovavo vienai (1) valstybei ir kuris pakeitė pilietybę 
arba gavo naują pilietybę, gali dalyvauti ISSF čempionatuose 
atstovaudamas savo naujajai valstybei, jeigu nuo paskutinio karto, 
kai jis atstovavo ankstesniajai valstybei, yra praėję treji (3) metai. 
Šis laikotarpis gali būti sutrumpintas arba visiškai atšauktas 
suinteresuotų federacijų ir ISSF Vykdomojo komiteto, kuris 
kiekvienu atveju atsiţvelgia į aplinkybes, susitarimu. 

 

3.6.3.4        Tuo atveju, kai asocijuotoji valstybė, provincija ar uţjūrio 
departamentas, šalis arba kolonija įgyja nepriklausomybę arba 
šalis prisijungia prie kitos šalies dėl valstybių sienos pakeitimo, 
arba šalis susijungia su kita šalimi, arba Tarptautinis olimpinis 
komitetas (TOK) pripaţįsta naują nacionalinį olimpinį komitetą 
(NOK), sportininkas gali ir toliau atstovauti tai šaliai, kurios pilietis 
jis buvo ar yra. Jeigu sportininkas pageidauja, jis gali pasirinkti, ar 
atstovauti savo šaliai, ar būti uţregistruotam į ISSF čempionatą 
kaip naujos federacijos nariui, po to, kai šią federaciją pripaţįsta 
ISSF. Šis pasirinkimas galimas tik vieną kartą. 

 

3.6.3.5              Taip pat visais atvejais, kai sportininkas gali būti renkamas 
dalyvauti ISSF čempionate, tiek atstovaudamas kitai šaliai, tiek 
pasirinkęs šalį, kuriai ketina atstovauti, ISSF Vykdomasis komitetas 
gali priimti tiek bendrojo, tiek individualaus pobūdţio sprendimus 
atsiţvelgdamas į dėl bet kurio sportininko tautybės, pilietybės, 
registracijos adreso ar gyvenamosios vietos kylančias problemas, 
įskaitant ir bet kurio laukimo laikotarpio trukmę. 

 

3.6.4            Laikotarpis po natūralizacijos gali būti sutrumpintas arba visiškai 
atšauktas dviejų (2) suinteresuotų federacijų susitarimu ir gavus 
galutinį ISSF Vykdomojo komiteto patvirtinimą.  

 

3.6.5               Reikalaujama iš federacijos narės pateikti oficialią kiekvieno 
sportininko tinkamumo deklaraciją. ISSF čempionatuose 
dalyvaujantys komandų pareigūnai privalo laikytis ISSF taisyklių ir 
nuostatų. 

 

3.6.6                 Prieš dalyvaudami bet kuriame ISSF čempionate visi sportininkai 
privalo pasirašyti Sportininko deklaraciją ir gauti ISSF tapatybės 
numerį. Nepristačius pasirašytos deklaracijos iki starto, taikoma 
diskvalifikacija,o pasiekti rezultataipanaikinami. 

 

3.6.7               Didţiausią dalyvių skaičių olimpinėse ţaidynėse nustato 
Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK). Kvalifikacijos standartus 
nustato ISSF Vykdomasis komitetas, kuriam taip pat suteikti 
įgaliojimai priimti galutinius sprendimus dėl kvotos vietų ir laisvųjų 
dalyvio kortelių paskirstymo bendradarbiaujant su TOK Trišale 
komisija. 
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3.6.8                    Pasaulio čempionatų individualiose rungtyse kiekviena valstybė 
gali registruoti daugiausiai po tris (3) sportininkus, kurie 
komandinėse rungtyse gali dalyvauti kaip viena (1) komanda. 

 

3.6.8.1             Toliau nurodytas didţiausias vienos valstybės komandos narių 
skaičius pasaulio čempionatuose: 

 
Vyrai 

Šautuvai 10 (8, jeigu 300 m rungtis vyksta atskirai 
arbajeigu 300 m rungtisnevyksta) 

Pistoletai 10 

Tranšėjinis šaudymas 3 

Dupletų šaudymas 3 

Šaudymas apvalioje 
aikštelėje 

3 

Judantis taikinys 5 

Bendras vyrų skaičius 34 

 
Moterys 

Šautuvai 8 (6, jeigu 300 m rungtis vyksta atskirai 
arba jeigu 300 m rungtis nevyksta) 

Pistoletai 5 

Tranšėjinis šaudymas 3 

Dupletų šaudymas 3 

Šaudymas apvalioje 
aikštelėje 

3 

Judantis taikinys 3 

Bendras moterų 
skaičius 

25 

 

3.6.8.2 Oficialūs pareigūnai 
 

Visi asmenys, kurie yra įregistruoti kaip oficialūs pareigūnai, privalo 
sumokėti visus atitinkamus mokesčius. 

 

3.6.8.3          Keisti dalyvius galima tik trijų (3) asmenų komandose, kurios 
uţregistruotos dalyvauti komandinėse rungtyse, tačiau keisti 
galima tik čempionatui jau uţsiregistravusiais asmenimis. 

 

3.6.8.4             Jeigu į pasaulio čempionato tvarkaraštį įtraukiamos jaunimo 
amţiaus grupės rungtys, leidţiamas sportininkų skaičius 
nesikeičia. 

 

3.6.8.4.1         Jaunuoliai gali dalyvauti pasaulio čempionatų vyrų ir moterų 
varţybose, tačiau viename čempionate (pagal vietą ir datą) gali tai 
daryti tik vienoje (1) amţiaus grupėje (arba jaunimo, arba 
suaugusiųjų rungtyse). 

 

3.6.8.4.2           Jeigu konkreti jaunimo amţiaus grupės rungtis nėra įtraukta į 
čempionatą, jaunuoliai gali dalyvauti šioje rungtyje kaip 
nacionalinės suaugusiųjų amţiaus grupės komandos nariai, net 
jeigu jie dalyvauja kitoje to paties čempionato jaunimo amţiaus 
grupės rungtyje. 
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3.6.9                 Dalyvaujančios federacijos yra atsakingos uţ komandos narių 

kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. Organizacinis komitetas turi 
pasirūpinti perveţimu iš vietinio oro uosto ar geleţinkelio stoties į 
oficialius viešbučius ir iš oficialių viešbučių į šaudyklas. ISSF 
Vykdomajam komitetui patvirtinus, uţ veţimą iš oro uosto (-ų) į 
oficialius viešbučius ir atgal gali būti taikomas mokestis. 

 

3.7 VARŢYBŲ RENGIMO TVARKA 
 

3.7.1                      Vykdant rungtis visuose ISSF čempionatuose vadovaujamasi ISSF 
Bendraisiais nuostatais ir tuo metu galiojančiomis ISSF Varţybų 
taisyklėmis. 

 

3.7.2 Programos 
 

3.7.2.1               Organizacinis komitetas turi parengti išankstinę programą ir 
pateikti ją generaliniam sekretoriui, kad Techninis komitetas ją 
išnagrinėtų ir būtų gautas Vykdomojo komiteto patvirtinimas. 

 
 Pasaulio čempionatai Pasaulio taurės 

varţybos 
Išsiųsti ISSF 15 mėnesių 8 mėnesiai 

OK federacijoms 12 mėnesių 6 mėnesiai 
 

3.7.2.1.1       Pasaulio čempionato privalomųjų rungčių tvarkaraštis, įskaitant 
treniruočių dienas bei atidarymo ir uţdarymo ceremonijas, neturi 
viršyti 14 dienų. Organizacinio komiteto sprendimu šaudyklos 
papildomoms treniruotėms gali būti atidarytos prieš prasidedant 
oficialioms treniruotėms. Gavus Vykdomojo komiteto patvirtinimą, 
pasaulio čempionatų trukmė gali būti pratęsta daugiausiai iki 16 
dienų. 

 

3.7.2.2               Organizacinis komitetas turi parengti galutinę programą ir pateikti 
ją generaliniam sekretoriui, kad Techninis komitetas ją išnagrinėtų 
ir būtų gautas Vykdomojo komiteto patvirtinimas. 

 
 Pasaulio 

čempionatai 
Pasaulio 
taurės 

varţybos 

Ţemynų 
čempionatai (kiti 

priţiūrimi čempionatai) 

IšsiųstiISSF 6 mėnesiai 
3,5mėnes

io 
4 mėnesiai, tik 

informavimo tikslais 

OK 
federacijoms 

5 mėnesiai 
3 

mėnesiai 
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3.7.3 Registracija 

 

3.7.3.1 Išankstinė registracija 
 

Kiekviena čempionate dalyvaujanti nacionalinė federacija turi pateikti 
išankstinę registraciją Organizaciniam komitetui. Išankstinėje registracijoje 
turi būti nurodytos visos individualios ir komandinės rungtys, kuriose ketina 
dalyvauti nacionalinė federacija. Visos po galutinės programos paskelbimo 
gautosišankstinės registracijos įrašomos į laukiančiųjų sąrašą, 
atsiţvelgiant į registracijos gavimo datą.Gali būti, kad tokiems dalyviams 
bus leidţiama dalyvauti tik likus laisvų taikinių ar vietų. Organizacinis 
komitetas apie bet kokius tokio pobūdţio pasikeitimus svarstomoms 
valstybėms privalo pranešti iš karto po tokių registracijų gavimo. 
 

Pasaulio čempionatai Pasaulio taurės varţybos 

7 
mėnesi

ai 

4 
mėnesi

ai 
 
3.7.3.2 Galutinė registracija 

 

Galutinė registracija turi būti nusiųsta tiesiai ISSF faksu arba elektroniniu 
paštu iki 30-os dienos prieš oficialų atvykimą vidurnakčio (Miuncheno 
laiku). Galutinius dalyvių sąrašus galima pateikti ISSF naudojantis ISSF 
registracija internetu. Galutinėje registracijoje turi būti nurodytos visų 
sportininkų pavardės ir tapatybės numeriai. Taip pat galutiniame dalyvių 
sąraše turi būti nurodytos visų oficialių pareigūnų pavardės, gimimo datos 
bei pareigos. 
 

3.7.3.3      Organizacinis komitetas pasilieka teisę atmesti visas po šiame skirsnyje 
nurodyto termino pabaigos gautas registracijas ir (arba) sukurti laukiančiųjų 
sąrašą. 
 

3.7.3.4       Pasibaigus dalyvių galutinių sąrašų pateikimo terminui uţsiregistravusiems 
dalyviams negali būti leidţiama dalyvauti rungtyse, išskyrus tuos atvejus, 
kai pavėluotos registracijos duomenis ISSF gauna likus trims (3) dienoms 
iki oficialios atvykimo dienos ir tenkinamos tokios toliau nurodytos sąlygos: 

  

3.7.3.4.1 galutinė programa negali būti keičiama; 
 

3.7.3.4.2     pavėluota dalyvių registracija nesukelia jokių organizacinių problemų; 
 

3.7.3.4.3        po galutinėsregistracijos termino priimtoms registracijoms taikoma 
papildoma 50,00 eurų nuobauda uţ kiekvieną kiekvienoje rungtyje 
įregistruotą sportininką; ją pavėluotą registraciją atliekanti federacija turi 
sumokėti Organizaciniam komitetui. 

 

3.7.3.5          Pasibaigus trijų (3) dienų iki oficialaus atvykimo terminui, papildomai 
uţsiregistravę dalyviai dalyvauti negali. 

 

3.7.3.6    Leidţiama uţregistruotą sportininką pakeisti kitu toms varţyboms ar 
čempionatui uţregistruotu sportininku. Šį pakeitimą galima atlikti iki dienos, 
kurią vyksta rungties treniruotė prieš rungtį, 12.00 val. 

 

3.7.3.7          Pasaulio taurės varţybose: vienas (1) sportininkas, kovojantis dėl kvotos 
vietos, negali keistis su maţiausią kvalifikacinį rezultatą (MQS) pasiekusiu 
sportininku. Maţiausią kvalifikacinį rezultatą pasiekęs sportininkas gali 
pakeisti panaikintą kvotos vietą turėjusį sportininką. Panaikintą kvotos vietą 
turėjęs sportininkasnegali dalyvauti šaudyme vietoje maţiausią kvalifikacinį 
rezultatą pasiekusio sportininko.  
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3.7.4 Mokesčiai 
 

3.7.4.1               Registracijos mokesčiai turi būti sumokėti Organizaciniam 
komitetui jam pageidaujant. Uţ kiekvieną kiekvienoje rungtyje 
dalyvaujantį sportininką mokamas 170,00 eurų mokestis. Šis 
mokestis lieka Organizaciniam komitetui. Jis per 30 dienų nuo 
čempionato privalo ISSF pervesti 5,00 eurų mokestį uţ kiekvieną 
kiekvienoje rungtyje dalyvavusį sportininką. Uţ kiekvieną oficialų 
pareigūną turi būti sumokėtas 50,00 eurų mokestis. 

 

3.7.4.2            ISSF Vykdomajam komitetui sutikus, uţ stendinio šaudymo 
treniruotes gali būti imamas pagrįsto dydţio mokestis. 

 

3.7.4.3          Bet kuri federacija, kuri maţina sportininkų ir (ar) pareigūnų skaičių 
pasibaigus galutinės registracijos terminui, įsipareigoja sumokėti 
taikomus mokesčius ir išlaidas, įskaitant ir registracijos mokesčius, 
atsiţvelgiant į sportininkų ir registracijų skaičių, kuris buvo 
pateiktas pirmą kartą gautoje galutinės registracijos formoje. Jeigu 
atitinkami mokesčiai ir išlaidos nesumokami,nė vienas tokios 
federacijos narys varţybose dalyvauti negali. 

 

3.7.4.4              Ţemyno varţybose ar čempionatuose uţ kiekvieną kiekvienoje 
rungtyje uţregistruotą sportininką per trisdešimt (30) dienų nuo 
čempionato pabaigos ISSF turi būti sumokėtas 5,00 eurų mokestis. 

 

3.7.4.5            Regioninėse ar kitose maţiausio kvalifikacinio rezultato lygio 
varţybose ar čempionatuose uţ kiekvieną kiekvienoje rungtyje 
uţregistruotą sportininką per trisdešimt (30) dienų nuo varţybų ar 
čempionato pabaigos ISSF turi būti sumokėtas 5,00 eurų mokestis. 

 

3.7.5 Informacija, kuri turi būti siunčiama į ISSF būstinę 
 

3.7.5.1             Generaliniam sekretoriui turi būti išsiųstos visų kvietimų, programų 
ir registracijos ISSF čempionatuose formų kopijos. 

 

3.7.5.2                Iš karto po patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki varţybų dienos 
pabaigos, ISSF būstinei faksu arba elektroniniu paštu turi būti 
nusiųsta viena (1) kiekvienos rungties oficialaus rezultatų sąrašo 
kopija. 

 

3.7.5.3              Ne vėliau kaip per tris (3) dienas po rungčių pabaigos ISSF 
sekretoriatui turi būti išsiųstos trys (3) oficialaus rezultatų sąrašo 
kopijos. Prie rezultatų sąrašo turi būti pridėtas sąrašas, kuriame 
nurodytas dalyvaujančių šalių skaičius ir kiekvienoje rungtyje 
dalyvaujančių sportininkų skaičius. 

 

3.7.6 Olimpinės ţaidynės 
 

3.7.6.1                  ISSF turi gauti programas, tvarkaraščius, formas ir kitą informaciją, 
ją patikrinti ir suderinti su Organizaciniu komitetu. 

 

3.7.6.2                   Registracija į olimpines ţaidynes turi būti atlikta naudojantis ISSF 
Bendraisiais nuostatais nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai 
pirmenybė teikiama ISSF arba TOK nustatytiems tvarkaraščiams 
ar specialiajai tvarkai. 

 

3.7.6.3                   Antidopingo kontrolė olimpinėse ţaidynėse atliekama pagal TOK 
nustatytą tvarką. Visose ISSF čempionatų rungtyse ir amţiaus 
grupėse antidopingo kontrolė atliekama pagal ISSF antidopingo 
taisyklėse numatytą tvarką. 
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3.8 PROTOKOLAS 

 

3.8.1                Pasaulio čempionatas turi būti iškilmingai atidarytas atidarymo 
ceremonija, kuri rengiama arba pirmąją varţybų dieną, arba viena 
diena anksčiau. Uţdarymo ceremonija turi būti rengiama paskutinę 
varţybų dieną. Atidarymo ir uţdarymo ceremonijų rengimą privalo 
patvirtinti Vykdomasis komitetas. 

 

3.8.2 Pasaulio čempionatuose Organizacinis komitetas turi įteikti: 
 

3.8.2.1                pasaulio čempionato aukso, sidabro ir bronzos spalvų medalius 
pirmųjų trijų (3) vietų asmeninių rungčių nugalėtojams. Tam, kad 
būtų galima įteikti medalius, kiekvienoje vyrų ir moterų rungtyje turi 
dalyvauti maţiausiai 15 asmenų, o vyrų ir moterų jaunimo rungtyse 
turi dalyvauti maţiausiai 10 asmenų; 

 

3.8.2.2                komandųčempionato aukso, sidabro ir bronzos spalvų panašaus 
dizaino medalius pirmųjų trijų (3) vietų komandinių rungčių 
nugalėtojams. Tam, kad būtų galima įteikti medalius, kiekvienoje 
vyrų ir moterų rungtyje turi dalyvauti maţiausiai penkios(5) 
komandos, o vyrų ir moterų jaunimo rungtyse turi dalyvauti 
maţiausiai trys(3) komandos; 

 

3.8.2.3                 jeigu šis maţiausias dalyvių skaičius nepasiekiamas, paskelbiama, 
kad tai yra varţybas organizuojančios valstybės tos rungties 
tarptautinis čempionatas. 

 

3.8.2.4                paţymėjimus ir diplomus pirmiesiems aštuoniems (8) kiekvienos 
asmeninės rungties dalyviams. 

 

3.8.3              Po kitokio nei čempionato medaliai dizaino atminimo medalį reikia 
įteikti kiekvienam šauliui, komandos pareigūnui, teisėjui ir atstovui. 

 

3.8.4                   Visų oficialių apdovanojimų ir oficialios simbolikos dizainas turi būti 
pateiktas generaliniam sekretoriui, kadpatvirtintų Vykdomasis 
komitetas, maţiausiai prieš du (2) mėnesius. 

 

3.8.5                 Kiekvienos čempionato rungties apdovanojimo ceremonija turi būti 
rengiama laikantis šių sąlygų: 

 

3.8.5.1               skambant nugalėtojo šalies himnui turi būti pakeltos pirmųjų trijų 
(3) asmeninių ar komandinių rungčių nugalėtojų šalių vėliavos; 

 

3.8.5.2              nacionalinių federacijų narių naudojamos vėliavos, himnai ir 
simbolika turi būti pateikta ISSF Vykdomajam komitetui ir jo 
patvirtinta; 

 

3.8.5.3                Vykdomasis komitetas turi patvirtinti apdovanojimo ceremonijos 
programą. Apdovanojimo ceremonijos laiką turi nustatyti 
Organizacinis komitetas, gavęs ISSF prezidento patvirtinimą. 

 

3.9 PASAULIO REKORDAI 
 

3.9.1                 Pasaulio rekordai gali būti fiksuojami visose ISSF pripaţįstamose 
vyrų, moterų ir jaunimo rungtyse olimpinėse ţaidynėse, pasaulio 
čempionatuose, Pasaulio taurės varţybose, ţemynų 
čempionatuose ir ţemynų ţaidynėse, kurios rengiamos pagal ISSF 
taisykles ir nuostatus. 
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3.9.1.1              Pasaulio rekordai finalo ratuose gali būti fiksuojami tik vyrų ir 

moterų olimpinėse rungtyse ir susideda iš kvalifikacijos ratų 
rezultatų, pridedant juos prie kiekvienos rungties finalo rato 
rezultatų, kaip nurodyta Olimpinių šaudymo rungčių taisyklėse. 

 

3.9.2                  Pasaulio jaunimo rekordai pripaţįstami tik jaunimo rungtyse, 
šaudant specialiose ISSF čempionatų jaunimo varţybose arba 
jauniesiems šauliams dalyvaujant įprastose ISSF čempionatų 
varţybose. Pasaulio jaunimo, moterų ir vyrų komandiniai ir 
asmeniniai rekordai pripaţįstami tuo atveju, kai asmeninėje grupėje 
dalyvauja maţiausiai 10 sportininkų, o komandų grupėje dalyvauja 
maţiausiai trys (3) komandos. 

 

3.9.3                  Pasaulio asmeninių rungčių rekordai pripaţįstami, kai jose 
dalyvauja maţiausiai 15 sportininkų, o komandinių rungčių –kai 
jose dalyvauja maţiausiai penkios (5) komandos. 

 

3.9.4                    Pasaulio rekordą pasiekusiems šauliams ar komandų nariams 
ISSF išduoda pasaulio rekordo diplomą. 

 

3.9.5                    Jeigu dalyvauti Pasaulio taurės varţybose leidţiama daugiau nei 
trims (3) vienos valstybės sportininkams, pasaulio rekordų siekti 
gali tik tie sportininkai, kurie siūlomi dalyvauti pagrindinėse 
varţybose (ne tie, kurie startuoja tik dėl maţiausio kvalifikacinio 
rezultato). 

 

3.9.6  Techninis atstovas (techniniai atstovai) privalo pateikti ataskaitas 
dėlpasaulio rekordų pripaţinimo. 

 

3.10 RYŠIAI SU ŢINIASKLAIDA 
 

3.10.1                 Visų ISSF pasaulio čempionatų, Pasaulio taurės varţybų ir kitų 
oficialių ISSF renginių (Generalinių asamblėjų, kongresų ir pan.) 
publikavimo ţiniasklaidoje, transliacijų ir reklamos teisės yra 
Tarptautinės šaudymo sporto federacijos nuosavybė. 

 

3.10.2                 Spaudos, radijo ir televizijos tarnybos turi sulaukti visapusio 
bendradarbiavimo ir pagalbos, kad būtų uţtikrinta laisva viešosios 
informacijos sklaida ir bendravimas. Prieš ir per varţybas ar 
čempionatus turi būti prieinama visa reikalinga įranga, įskaitant 
telekomunikacijų, telefono, spausdinimo prietaisus ir pan. 

 

3.10.3                  Tam, kad ţiniasklaidos darbuotojai galėtų pasiektisportininkus, 
Organizacinis komitetas nustato interviu, fotografavimo ir kitų 
ţiniasklaidos reikalavimų nuostatas, jeigu tokie susitarimai 
nesukelia nepatogumų suinteresuotiems asmenims. Ţiniasklaidos 
atstovai su šauliais gali bendrauti per savo komandos vadovus. 

 

3.11 BENDROJI DALIS 
 

3.11.1 Bendrųjų nuostatų pakeitimus gali atlikti tikGeneralinė asamblėja. 
 

3.11.2                 Patvirtinti pakeitimai įsigalioja nuo kitų po esamų arba būsimų 
olimpinių ţaidynių einančių metų sausio 1 d. 
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3.12 PRIEDAI 

 

3.12.1                  Bendrieji nuostatai gali būti praplėsti toliau nurodytų sričių priedais. 
 

3.12.2              Bendrųjų nuostatų priedai negali prieštarauti Bendriesiems 
nuostatams ir turi būti patvirtinti Vykdomojo komiteto, atsiţvelgiant į 
ISSF įstatus. 

 

3.12.3 Priedų sąrašas 
 

Pastaba. Atskiri vadovai, kuriuos galima rasti ISSF būstinėje: 
 

 ISSF Pasaulio taurės varţybų organizavimo gairės 

 Kontroliniai sąrašai techniniamsatstovams 
 

3.12.3.1 Specialieji dalyvavimo olimpinių ţaidynių šaudymo 
sporto varţybose nuostatai: Q priedas; 

 

3.12.3.2 sportininko deklaracija ir ISSF tapatybės numerio prašymo 
forma: Dpriedas; 

 

3.12.3.3 bendroji organizacinių komitetų darbo tvarka: G priedas; 
 

3.12.3.4 paraiškų pasaulio čempionatui ir Pasaulio taurės varţyboms 
tvarka: W priedas; 

 

3.12.3.5 Etikos kodeksas: CE priedas; 
 

3.12.3.6 pasaulio rekordų tvirtinimo tvarka: R priedas; 
 

3.12.3.7 protestų teikimo ir sprendimo taisyklės: P priedas; 
 

3.12.3.8 Mokymo akademijos gairės: TA priedas; 
 

3.12.3.9 Arbitrų darbo gairės: J priedas; 
 

3.12.3.9.1 Stendinio šaudymoaikštelės teisėjų darbo gairės: S priedas; 
 

3.12.3.10 Viešųjų ryšių veiklos gairės: A priedas; 
 

3.12.3.11 TV transliacijų ir reklamos gairės: B priedas: 
 

3.12.3.11.1    visos su pasaulio čempionatų, Pasaulio taurės varţybų ir 
tarpţemyninių varţybų ar čempionatų filmavimo ir naudojimo 
televizijoje, radijuje, filmuose bei nuotraukų galerijose sutartiniais 
bei nuosavybės klausimais susijusios teisės yra išskirtinė 
Tarptautinės šaudymo sporto federacijos nuosavybė; 

 

3.12.3.11.2         šios teisės negali būti parduodamos, perleidţiamos ar tapti derybų 
objektu be rašytinio prezidento ir generalinio sekretoriaus, 
veikiančių Vykdomojo komiteto sprendimu, kuris gali paskirti savo 
įgaliotinį derybose dėl šių teisių pardavimo ar naudojimo ir kuris 
vienintelis prisiima atsakomybę uţ galutinį sprendimą ir uţ teisių 
pardavimą gautų pajamų panaudojimą, sutikimo. 

 

3.12.3.12 Sportininkų komiteto taisyklės: AC priedas. 
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3.13 PATVIRTINIMAS 

 

3.13.1                Šie Bendrieji nuostatai buvo patvirtinti 1982 m. spalio 30 d. 
Karakase, Venesueloje, vykusioje eilinėje Generalinėje 
asamblėjoje, ir pakeičia 1977 m. Bendrųjų nuostatų redakciją, kuri 
įsigaliojo nuo 1982 m. lapkričio 15 d. (perţiūrėta, pakeista ir 
pataisyta 1988 m. liepos 29 d. Madride, Ispanijoje, vykusioje 
Generalinėje asamblėjoje). Į šiąredakcijąįtraukti 1990 m. rugpjūčio 
14 d. Maskvoje, Rusijoje, 1992 m. liepos 27 d. Barselonoje, 
Ispanijoje, 1994 m. liepos 22d. Milane, Italijoje,1996 m. balandţio 
20 d. Atlantoje, JAV, bei 1998 m. liepos 15 d. Barselonoje, 
Ispanijoje,2000 m. kovo 21 d. Sidnėjuje, Australijoje, 2004 m. 
balandţio 18 d. Atėnuose, Graikijoje, bei 2008 m. balandţio 10 d. 
Pekine, Kinijoje, vykusiose Generalinėse asamblėjose patvirtinti 
pakeitimai ir pataisos. 
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3.12.3.1 skirsnis, Q priedas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Specialieji dalyvavimo olimpinių ţaidynių 
šaudymosporto varţybose nuostatai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po TOK patvirtinimo bus išleista nauja 
dalyvavimo 2016 m. Rio deŢaneiroolimpinių 
ţaidynių šaudymo sporto rungtyse taisyklė. Šis 
priedas bus paskelbtas kai tik tai bus įmanoma! 
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3.12.3.2 skirsnis, D priedas 
 
 
 
 
 
 
 

Sportininko deklaracija ir 

ISSF tapatybės numerio prašymo 
forma 

 
 
 
 

1.                          Kad galėtų dalyvauti ISSF čempionatuose, visi sportininkai turi 

turėti ISSF tapatybės numerį (ISSF ID numerį). 
 

2.                           ISSF federacija narė, kuriai sportininkas atstovauja, privalo pateikti 

prašymą suteikti ISSF tapatybės numerį, kurio forma pateikta 

toliau. 
 

3. Kiekvienas sportininkas turi būti valstybės, kuriai atstovauja,pilietis. 
 
4. Vienas sportininkas gali kreiptis tik dėl vieno (1) ISSF tapatybės
  numerio suteikimo. 

 
5. ISSF tapatybės numerio suteikimui taikomas 10,00 eurų mokestis. 

 

6.                     ISSF federacijos narės privalo visus ISSF tapatybės numerio 

prašymus išsiųsti ISSF. Priimami tik spausdinti ir elektroniniu paštu 

gauti prašymai. 
 

7.                    ISSF išsiunčia ISSF federacijai narei sąrašą su visais naujais ISSF 

tapatybės numeriais per 14 dienų nuo prašymo (prašymų) gavimo 

dienos. ISSF federacijos narės turi patikrinti šį sąrašą, jį patvirtinti ir 

grąţinti ISSF. Nesulaukus atsakymo laikoma, kad sąrašas 

patvirtintas. 
 

8.                           Teikiant skubų prašymą (išdavimas per vieną (1) savaitę) mokestis 

didėja iki 20,00 eurų. 
 

9.                           Jeigu sportininkas (sportininkė) pasikeičia pavardę ar pilietybę, 

apie tai nedelsiant turi būti pranešta ISSF, kad ISSF galėtų atlikti 

reikiamus pakeitimus. Pirminis ISSF tapatybės numeris nesikeičia, 

tačiauISSF turi pataisyti su ISSF tapatybės numeriu susijusius 

duomenis. 
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ISSF sportininko deklaracija 

 
 

1. Patvirtinu, kad esu susipaţinęs (susipaţinusi) su ISSF oficialiose varţybose 

galiojančiais nuostatais ir nuobaudomis, susijusiomis su kova prieš dopingą. 

Sutinku pateikti testus dopingo kontrolei, sutikti su šių testų rezultatais ir visuomet 

laikytis atitinkamų visuotinai priimtinų nuostatų. 

2.  Sutinku, kad tarp manęs ir ISSF kylančius ginčus, kurių negalima išspręsti taikiai 

ir kurie išlieka išnaudojus ISSF nuostatuose numatytas priemones, galutinai 

spręstų pagal Lozanos sporto arbitraţo teismo įstatus ir nuostatus sudarytas 

tribunolas, be įprastinio teismo įsikišimo. Šalys įsipareigoja laikytis minėtųįstatųir 

nuostatų bei gera valia sutiktisu priimtu sprendimu ir jokiais būdais netrukdyti jo 

vykdymui. 
 

 

Data: 
  

Vieta: 
 Sportininko 

parašas 

 

Jeigu tai nepilnametis, 
teisinioatstovo pavardė: 

 Teisinio atstovo 

parašas: 

 

Prašymo suteikti 

ISSF tapatybės numerį forma 
 

ISSF federacija narė 
 

šiuo dokumentu prašo toliau nurodytam sportininkui suteikti ISSF tapatybės numerį, 
kuris reikalingas dalyvaujant ISSF priţiūrimose varţybose ir čempionatuose: 

Pavardė(-s):  

Vardas(-ai):  

Mergautinė(-s) 
pavardė(-s): 

 

Pilietybė:   
 Pageidaujamas viešai 

naudoti vardas 
(ţiniasklaidoje,rezultatų 
sąrašuose ir pan.) 

 

 
 

 

 

Vardas Pavardė 

Lytis: Vyriška moteriška 

Gimimo data: Diena Mėnuo Metai 

Rungtis (rungtys): 
ŠautuvaiPistoletai JT 

Tranšėjinis 

šaudymas

Dupletų 

šaudymas



Šaudymas 

apvalioje 

aikštelėje
Asmens, pasirašančio 

federacijos vardu, 
pavardė: 

 

Asmens, pasirašančio 

federacijos vardu, 
parašas: 

 

- 58 - 2013 m. redakcija (2013/11 antrasis leidimas) 



Autoriaus teisės priklauso ISSF 

 

 

 
Prancūziškai: 

1. Je reconnais avoir pris connaissance de la réglementation et des sanctions en 

vigueur dans les compétitions officielles de l´ISSF en ce qui concerne la lutte contre le 

dopage. Je donne mon accord pour me soumettre aux tests de contrôle de dopage, 

accepter les résultats de ces tests, me soumettre au règlement concerné sous la forme 

en vigueur à tout moment donné. 

2. J´accepte que tout litige survenant entre moi-même et l´ISSF, lequel ne pourrait 

être réglé à l´amiable et subsisterait après toutes les procédures prévues par les 

règlements de l´ISSF, soit tranché définitivement par un tribunal constitué 

conformément au Statut et au Règlement du Tribunal Arbitral du Sport, Lausanne, à 

l´exclusion de tout recours à des tribunaux ordinaires. Les parties s´engagent à se 

conformer aux dits Statut et Règlement et à se soumettre de bonne foi à la sentence 

qui sera rendue et à ne pas entraver son exécution. 

Vokiškai: 

1. Ich erkläre hiermit, dass mir die Bestimmungen und Strafen bekannt sind, die für 

offizielle Wettkämpfe der ISSF zur Bekämpfung des Dopings in Kraft sind. Ich erkläre 

mein Einverständnis, mich den Dopingkontrolluntersuchungen zu unterziehen, die 

Ergebnisse solcher Untersuchungen anzunehmen und die entsprechenden 

Vorschriften in ihrer jeweils gültigen Form zu jeder Zeit einzuhalten. 

2. Ich erkläre mein Einverständnis, dass jeder Streit, der zwischen mir und  der 

ISSF entsteht und nicht freundschaftlich erledigt werden kann, und der  nach 

Ausschöpfung der Verfahrensvorschriften, die in den ISSF Regeln vorgesehen sind, 

offen bleibt, endgültig durch ein Schiedsgericht entschieden  werden soll, welches in 

Übereinstimmung mit den Statuten und Regeln des Schiedsgerichts für Sport in 

Lausanne (CAS) zusammengestellt wird unter  Ausschluss der Anrufung ordentlicher 

Gerichte. Die Parteien verpflichten  sich,  die erwähnten Statuten und Regeln zu 

beachten und die Entscheidung  im guten Glauben anzunehmen und ihre 

Durchsetzung in keiner Weise zu behindern. 

Ispaniškai: 

1. Confirmo haber tomado conocimiento de la reglamentación y de las sanciones 

en vigor en las competiciones oficiales de la ISSF respecto a la lucha contra el doping. 

Estoy de acuerdo en someterme a las pruebas de control de doping, aceptar sus 

resultados y respetar el Reglamento tal como esté en vigor en cualquier momento 

dado. 

2. Estoy de acuerdo en que todo litigio entre mí mismo(a) y la ISSF que no pueda 

resolverse de forma amistosa, aún después de los procedimientos previstos por la 

ISSF, se decida definitivamente por un tribunal constituido de acuerdo con los 

Estatutos y el Reglamento del Tribunal de Arbitraje del Deporte, Lausana sin 

posibilidad de recurso a los tribunales ordinarios. Las partes en litigio se comprometen 

a respetar tales Estatutos y Reglamento, aceptar de buena fe la sentencia 

pronunciada y no dificultar su ejecución. 
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3.12.3.3 skirsnis, G priedas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bendroji organizacinių komitetų darbo tvarka 
 
ISSF čempionatų organizacinių komitetų darbo tvarkos gairės pateiktos keliuose 

skirtinguose ISSF dokumentuose. Organizatoriai pirmiausia turėtų išnagrinėti šias 

ISSF taisykles ir nuostatus: 
 

 ISSF Bendrieji nuostatai, 3.1–3.14 

 ISSF Bendrosios techninės taisyklės, 6.1–6.19, ir visi oficialūs ISSF 

dokumentai, kurie remiasi Bendrosiomis techninėmis taisyklėmis. 
 

Taip pat reikėtų remtis toliau nurodytomis, čempionatui taikomomis ISSF 

specialiosiomis techninėmis taisyklėmis: 
 

 ISSF Šautuvų taisyklės, 7.1–7.11 

 ISSF Pistoletų taisyklės, 8.1–8.14 

 ISSF Stendinio šaudymo taisyklės, 9.1–9.19 

 ISSF Judančių taikinių taisyklės, 10.1–10.15 
 

Išsamūs planavimo ir pasirengimo čempionatui ţingsniai pateikiami toliau nurodytame 

dokumente: 
 

 ISSF Čempionatų organizavimo gairės ir visi oficialūs ISSF 
dokumentai, kurie remiasi šiomis gairėmis. 

 

Gairės yra kiekvienais metais atnaujinamos, taigi organizatoriai privalo pasirūpinti, 

kad gautų pačią naujausią jų versiją, kuri skelbiama ISSF interneto svetainėje. ISSF 

Čempionatų organizavimo gairėms taip pat priklauso keli priedai ir papildomi 

dokumentai, kuriuos turi naudoti atitinkami Organizacinio komiteto nariai. 

Jeigu organizatoriams kyla klausimų arba jiems reikalinga papildoma informacija, jie 

raginami susisiekti su ISSF renginių vadovu ISSF būstinėje arba čempionatui paskirtu 

ISSF techniniu atstovu. 
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3.12.3.4 skirsnis, W priedas 
 
 
 
 
 
 
 

Paraiškų ISSF pasaulio čempionatui ir 

Pasaulio taurės varţyboms 

teikimo tvarka 
 
 
 

ISSF Generalinė asamblėja renka pasaulio čempionato organizatorius, 
atsiţvelgdama į ISSF Bendrųjų nuostatų 3.2.6 skirsnį. Pasaulio 
čempionatą norinti organizuoti federacija narė privalo pateikti pasiūlymą 
generaliniam sekretoriui likus maţiausiai vienam (1) mėnesiui iki 
Generalinės asamblėjos, kurioje bus renkama federacija organizatorė. 
Pareiškėjai privalo uţpildyti paraišką organizuoti ISSF pasaulio 
čempionatą ir pateikti ją generaliniam sekretoriui kartu su visais 
reikiamais dokumentais. 

 

Vykdomasis komitetas renka Pasaulio taurės varţybų organizatorius, 
atsiţvelgdamas į ISSF Bendrųjų nuostatų 3.2.4 skirsnį. Pasaulio taurės 
varţybas ar Pasaulio taurės finalines varţybas norinti organizuoti ISSF 
federacija narė privalo pateikti pasiūlymą generaliniam sekretoriui ne 
vėliau kaip iki gruodţio 31 d., likus trejiems (3) metams iki metų, kuriais 
turėtų vykti Pasaulio taurės varţybos. Pareiškėjai privalo uţpildyti 
paraišką organizuoti ISSF Pasaulio taurės varžybas ir pateikti ją 
generaliniam sekretoriui. 

 

Siekiant uţtikrinti, kad ISSF būtų pateikta visa reikalinga informacija, 
paraiškas organizuoti pasaulio čempionatą ar Pasaulio taurės varţybas 
teikiančios ISSF federacijos narės turi šiame priede atspausdintas 
paraiškos formas naudoti kaip pavyzdį. Pildydami paraišką, pareiškėjai 
turi pateikti papildomus paaiškinimus ar informaciją apie savo atsakymus. 
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PARAIŠKOS ORGANIZUOTI ISSF 

PASAULIO ČEMPIONATĄ FORMA 

Federacijos pavadinimas: 
 

 
 

Siūloma čempionato data: 
 

Paskutinių didesnių varţybų šioje šalyje data: 
 

Organizuotos (miestas ar miestelis): 
Pasaulio čempionatas bus organizuojamas (miestas ar miestelis): 

Kaip priedus pridėkite dokumentus, patvirtinančius toliau nurodytą informaciją: 
 
Valdţios sporto institucijų ir (ar) NOK parama: 

 
Priedas 

 

 
Nacionalinio olimpinio komiteto parama: 

 
Priedas 

 

 
Pareiškimas apie ISSF įstatųlaikymąsi: 

 
Priedas 

 

 
Pareiškimas apie kvietimą visoms ISSF federacijoms narėms: 

 
Priedas 

 

 
Šaudyklų aprašymas: 

 
Priedas 

 

 
Informacija apie siūlomą organizavimą, įskaitant maitinimo ir 

pragyvenimo išlaidas: 

 
Priedas 

 

Programos rungtys:(pasauliočempionato rungtys, 300 m 
rungtys, jaunimo rungtys) 

 
Priedas 

 

 
Varţyboms paruoštos šaudyklos: 

 

 
Šaudyklų rekonstrukcijos planai: 

 

 
Šaudyklų statybos planai: 

 

 
Šaudyklos 

Šaudymo 
taškųiršaudy

klų 
skaičius 

Elektronini
ai 

taikiniai, 
taip / ne 

 
Gamintojas 

Vieta 
ţiūrovams /  

skaičius 

 
300 m šautuvas     

50 m šautuvas / 
pistoletas 

    

25 m,pistoletas     

10 m pneumatinis 
šautuvas / pistoletas 

    

Tranšėjinė aikštelė / 
dupletai 

 
 
Netaikoma   

Šaudymas apvalioje 
aikštelėje 

 Netaikoma   

50 m judantys taikiniai     
10 m judantys taikiniai     

Atskiros šaudyklos 
finalo turams 
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Vyriausybė / kariuomenė    

Nacionalinė ar regioninė šaudymo federacija    

Šaudymo klubas   

Privatus asmuo (šeimininko pavardė)   

Kita 
 

Patogumai 
 

Taip / 

ne 

 

m² 
 

Patogumai 
 

Taip / 

ne 

 

m² 

 

ISSF prezidentui 
  

 

ISSF sekretoriatui 
  

 

ISSF generaliniam sekretoriui 
  

 

Apeliacinės komisijos 
kabinetas 

  

 

Techninių atstovų biurai 
  

 

Komisijos kabinetai 
  

 

Sportininkų loţės (komandų 

drabuţinės) 

   
Klasifikacijos kabinetas 

  

 

EST kontrolės kabinetai 
  

 

Medicinos kabinetai 
  

 

Internetas 
  Dopingo kontrolės 

kabinetai 

  

 

Įrangos patikra 
  

 

Apdovanojimų 
ceremonijos zona 

  

 

Persirengimo kambariai 
(šalia įrangos patikros) 

   
Ginklų šaltkalvio įranga 

  

 

Sandėliavimo patalpos 
  

 

Restoranas 
  

 

Reklaminės iškabos 
  

 

Tualetai 
  

 

Automobilių statymo aikštelės 
  

 

Ţiniasklaidos centras 
  

 

Pasirengimo finalo turams 
zona 

     

 

ISSF licencijas turinčių federacijos arbitrų skaičius: 
 

A klasė 
 

B klasė 

Šautuvai   

Pistoletai   

Stendinis šaudymas   

Judantis taikinys   

Taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema 
kontrolė 

  

Paraišką pateikė:  

Parašas: Pareigos: Data: 

 

 

VARŢYBŲ 

VIETOS 

ŠEIMININKAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2013 m. redakcija (2013/11 antrasis leidimas) - 65 - 



Autoriaus teisės priklauso ISSF 

 

 

 

PARAIŠKOS ORGANIZUOTI 

ISSF PASAULIO TAURĖS 

VARŢYBAS FORMA 
šiuo dokumentu prašo  

(federacijos pavadinimas) (renginio pavadinimas) 

 

rengti  

(vieta) (norimos datos) 
 

Rungtys: Šautuvai / pistoletai Stendinis šaudymas 
 

Organizacinis komitetas: 

Organizacinio komiteto sekretoriaus 
pavardė: 

 

Organizacinio komiteto sekretoriaus 
adresas: 

Telefonas: 

Faksas: 

Elektroninis paštas: 
 

Šautuvų / pistoletų šaudyklos. Prašome atsakyti į toliau pateiktus klausimus, susijusius tik 
su šautuvais / pistoletais: 

 

Šaudymo kryptis: 25 m 50 m 
 

 
 

Prieinamų šaudymo taškų skaičius: 
 

10 m 
  

25 m 
  

50 m 
 

 

Elektroninių taikinių gamintojas: 
 

10 m 
 

 

25 m 
 

 

50 m 
 

 
Ar yra atskira šaudykla finalui? 

 
Taip  

 
Ne 

    

Ar finalo šaudyklos uţdarose  

patalpose / lauke: 
10 m   25 m  50 m  

Elektroninių taikinių gamintojas: 10 m  25 m  50 m  
 

Ar visos šaudyklos atitinka šiuo metu galiojančias ISSFtaisykles?Taip  Ne Jeigu ne, prašome 

paaiškinti atskirame lape. 

Stendinio šaudymo šaudyklos. Prašome atsakyti į toliau pateiktus klausimus, susijusius tik 

su stendiniu šaudymu: 
 
 

 
 

TRAPAS  DUPLETAI SKITAS 
   

 

Taikinių prietaisų 

gamintojas: 
 

Ar visos šaudyklos atitinka šiuo metu galiojančias ISSF taisykles? Taip  Ne  
 Jeigu ne, prašome paaiškinti atskirame lape. 
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Šaudymo kryptis: 
 

Leidţiamas šaudymo laikas 
valandomis nuo: 

 
 

iki 
 

 
Prieinamų šaudyklų skaičius: bendra  atskira   
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VARŢYBŲ 

VIETOS 

ŠEIMININ

KAS 

Vyriausybė / kariuomenė    

Nacionalinė ar regioninė šaudymo federacija    

Šaudymo klubas   

Privatus asmuo (šeimininko pavardė)   

Kita 
 

Ankstesni renginiai 
 

Prašome nurodyti paskutines ISSF Pasaulio taurės varţybas ar panašų renginį, kurį jūsų 

federacija rengė šioje varţybų vietoje: 

 
Renginys: Data: 

 

Kelionė ir apgyvendinimas: 
 

Atstumas nuo šaudyklų iki artimiausio tarptautinio 

oro uosto: 
km

 
 

Oro uosto pavadinimas: 
 

Apytikslis atstumas nuo šaudyklų iki siūlomų oficialių viešbučių: km 
 

Apytikslis kelionės laikas: minučių 
 

Viešbučių vertinimas ir apytikslė paros kaina (eurais): 
 

 
Vienvietis 

5 € 

Dvivietis 

€ 4


Vienvietis 
 

€ 

Dvivietis 

€ 3
Vienvietis 
 

€ 

Dvivietis 

Kita 
€ 

Vienvietis 
 

€ 

Dvivietis 
 

€ 
 

Internetas: 
 

Kokiu interneto ryšiu galima naudotis varţybų vietoje: 
 

Išsiunčiamiems  
duomenims: 

Parsisiunčiamiems 
 duomenims: 

 

Reglamentas: 
Toliau prašome paaiškinti, apie kokius nacionalinius įstatymus ar vietinius nuostatus turėtų 
būti informuota ISSF ir jos nacionalinės federacijos, pvz., „Šaunamųjų ginklų ir amunicijos 
importas―: 

 
 
 
 
 
 
 

Pateikė: 
 

 

Parašas 
 

Pareigos 
 

Data 
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3.12.3.5 skirsnis, CE priedas 
 

ISSF Etikos kodeksas 
 

BENDROJI DALIS 
 

Remdamasi ISSF įstatais, ISSF siekia remti ir skatinti šaudymo sporto raidą visame 
pasaulyje, uţkirsti kelią dopingo vartojimui sporte ir palaikyti bei skatinti tarptautinių 
santykių plėtrą. 

 

Šio kodekso tikslas – uţtikrinti, kad ISSF siekiai būtų vykdomi sąţiningai ir 
nepertraukiamai, bei sankcionuoti ISSF veiklos įvaizdţiui kenkiančius ar jam blogą 
reputaciją uţtraukiančius incidentus. 

 

ISSF nariai, ţemyninės organizacijos, komandos, pareigūnai ir sportininkai dalyvauja 
ISSF čempionatuose atsiţvelgdami į etikos, sąţiningo ţaidimo ir sportiškumo 
standartus, kuriuos numato ISSF įstatai, taisyklės ir nuostatai bei šis Kodeksas. Šis 
Kodeksas pripaţįsta pagrindinius sąţiningo ţaidimo ir elgesio etikos principus bei šių 
standartų paţeidimų nagrinėjimo ir sankcionavimo procedūras. 

 

Ypatingai remiamasi TOK Etikos kodeksu, kuris yra ISSF Etikos kodekso pagrindas. 
 

1                           KODEKSO NUOSTATŲ TAIKYMAS 
 

Šis Kodeksas taikomas tokiems toliau nurodytiems incidentams ar 
paţeidimams: 

 

1.1                        diskriminaciniai veiksmai, paţeidţiantys ISSF įstatus; 
 

1.2                  netinkamas vykdymas, netinkamas elgesys ar priekabiavimas, 
įskaitant, bet neapsiribojant, trikdančio, chuliganiško ar 
provokacinio pobūdţio piktnaudţiaujamą, ţiaurų elgesį, nepagrįstą 
kišimąsi, sąmoningą trukdymą tvarkingai vykti kuriai nors iš sporto 
rungčių, tyčinį nuosavybės pakeitimą, sugadinimą ar sunaikinimą 
arba fizinės ar moralinės ţalos sukėlimą kitiems asmenims; 

 

1.3                     sukčiavimas, įskaitant, bet neapsiribojant, dopingo vartojimą, 
įrangos ar rezultatų klastojimą, siekiant suteikti pranašumą 
sportininkui ar komandai, dokumentų klastojimas ar keitimas, 
nurodant neteisingą amţių, pilietybę, lytį ar kitą informaciją, 
siekiant nesąţiningos naudos pareigūnui, sportininkui ar komandai; 

 

1.4      nuteisimas uţ kriminalinį nusikaltimą; 
 
1.5                         nediskretiški ar šališki veiksmai, nepaklusnumas. 

 
1.6                        Etiniai paţeidimai gali būti laikomi nepriklausomais nuo bet kokių 

ISSF varţybų komisijų veiksmų, kurių jos ėmėsi ar nesiėmė. 
 
1.7                   Prieš sporto sąţiningumą nukreipti veiksmai, ypač veiksmai, 

nukreipti prieš Sportiniųlaţybų nuostatus, kurie apibrėţti 2 skyriuje. 
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2 SPORTINIŲ LAŢYBŲ NUOSTATAI 
 

2.1 Apibrėţimai: 
 

a)   Vidinė informacija: bet kokia neviešam naudojimui skirta 
informacija, susijusi su bet kuriomis ISSF varţybomis ar ISSF 
čempionatu, kurią dalyvis gauna naudodamasis savo 
padėtimi sporto atţvilgiu. Tokiai informacijai priskiriama, bet 
tuo neapsiribojama, faktinė informacija apie varţovus, 
sąlygas, taktinius sumetimus, suţeidimus ar bet kokį kitą 
varţybų ar rungties aspektą, tačiau nepriskiriama tokia 
informacija, kuri jau yra viešai paskelbta ar viešai 
uţregistruota, lengvai gauta suinteresuoto viešo asmens arba 
atskleista atsiţvelgiant į taisykles ir nuostatus, kuriais 
vadovaujamasi atitinkamose varţybose ar rungtyje. 

 

b)     Dalyviai: pareigūnai, ISSF organų nariai, ISSF federacijų 
narių organų nariai, visi kiti akredituoti ISSF čempionatų 
asmenys, įskaitant sportininkus, trenerius, arbitrus, ISSF ir 
nacionalinio olimpinio komiteto (NOK) darbuotojus, taip pat 
renginio organizacinio komiteto narius. 

 

c)     Sportinės laţybos: visi sportinėmis laţybomis pagrįsti 
ţaidimai, kuriuose statomos piniginės vertės sumos 
ţaidimuose, kuriuose dalyviai gali laimėti visą ar dalį piniginio 
prizo, visiškai ar iš dalies remiantis baigties galimybe ar 
neapibrėţtumu (t.y. fiksuotas ar eigos koeficientas, 
totalizatorius ar totalizatoriaus ţaidimai, statymas „gyvai―, 
laţybų mainai, skirtumo laţybos, kiti sportinių laţybų 
operatorių siūlomi ţaidimai ir t.t.): 

 

 teisėtos laţybos: tokios laţybos, kurias tam tikroje 
teritorijoje ar jurisdikcijoje leidţia reguliatorius ar 
vyriausybė (t.y. įmonėms suteiktas aiškus leidimas jas 
organizuoti); 
 

 neteisėtos laţybos: tokios laţybos, kurios yra nelegalios 
šalyje, taip pat neoficialių įmonių ar tiesiog pogrindinių 
punktų siūloma laţybų veikla; 
 

 netaisyklingos laţybos: kai pateiktuose statymuose ar 
rungtyje, dėl kurios yra laţinamasi, nustatoma taisyklių 
paţeidimų ar nukrypimų. 

 

2.2  Laţybų dalyvių veiksmų reguliavimas 
 

2.2.1                      Dalyviai turi saugoti sporto sąţiningumą irsusilaikytinuo 
bandymų daryti įtaką ISSF rungties veiksniams sportinei 
etikai prieštaraujančiais būdais. 

 

2.2.2 Dalyviai patys atsako uţ savo veiksmus. 
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2.2.3 Dalyviams draudţiama: 
 

a)    dalyvauti ar prisidėti prie bet kokios formos sportinių laţybų 
ar lošimų, susijusių su ISSF čempionatais; 

 

b) slėpti savo gebėjimus siekiant atlygio; 
 

c) mokyti, skatinti ar palengvinti laţinimąsi bet kuriai kitai šaliai; 
 

d)     įtikinti, mokyti ar skatinti bet kurį iš dalyvių padaryti kurį nors iš 
numatytų paţeidimų; 

 

e)    uţtikrinti, kad įvyktų tam tikras incidentas, kuris yra laţybų 
subjektas ir uţ kurį tikimasi gauti atlygį ar jis buvo gautas; 

 

f)    teikti ar gauti dovanas, piniginę ar kitokią naudą tokiomis 
aplinkybėmis, kuriomis būtų pagrįstai tikimasi uţtraukti 
sportininkui ar sportui blogą reputaciją; 

 

g)   naudoti vidinę informaciją laţybų tikslais, įskaitant vidinės 
informacijos atskleidimą bet kuriems asmenims (uţ atlygį ar 
be jo), kai būtų pagrįstai tikimasi, kad sportininkas ţino, jog 
jos atskleidimas gali būti panaudotas su sportinėmis 
laţybomis susijusiais tikslais; 

 

h)   neatskleisti informacijos ISSF ar bet kuriai kitai varţybų 
institucijai (be perdėto delsimo) visų duomenų apie bet kokius 
bandymus, kvietimus įsitraukti vykdant veiksmus ar 
incidentus, kurie gali tapti šių taisyklių paţeidimais; 

 

i)   nebendradarbiauti ISSF vykdant pagrįstą tyrimą, įskaitant 
informacijos ir (ar) reikalingų dokumentų, tarp jų su įtariamu 
paţeidimu susijusių įrašų (tokių kaip detalios telefono 
pokalbių sąskaitos, banko išrašai, interneto paslaugų įrašai, 
kompiuteriai, kietieji diskai ir kiti elektroniniai informacijos 
saugojimo prietaisai) nepateikimą; 

 

j)    sąmoningai padėti, pridengti ar kitaip prisidėti prie pirmiau 
aprašytų dalyvio atliktų veiksmų. Tokiu atveju laikoma, kad 
dalyvis pats atliko tokius veiksmus, ir jam bus taikoma 
atitinkama atsakomybė. 

 

3 ETKOS KOMITETAS 
 

ISSF Etikos komitetą sudaro šie asmenys:  

 Prezidentas 

 Vienas (1) prezidento paskirtas viceprezidentas 
 

 Generalinis sekretorius 
 

 Arbitrų komiteto pirmininkas 
 

 Sportininkų komiteto pirmininkas 
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4 DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 
 

4.1                    Visi su etikos principų ir taisyklių paţeidimu susiję skundai ar 
kaltinimai turi būti raštu išdėstyti Etikos komitetui. 

 

4.2               Etikos komitetas spendţia, ar dėl skundo pradėti tyrimą, ar jį 
atmesti. 

 

4.3 Atlikdamas tyrimą dėl skundo ar kaltinimųEtikos komitetas gali: 
 

 suinteresuotų šalių paprašyti pateikti rašytinę informaciją ir 
dokumentus; 

 

 Etikos komitetui nusprendus, išklausyti suinteresuotas šalis, 
dalyvaujant teisiniam atstovui ar jam nesant; 

 

 nuspręsti, ar išklausyti liudytojus komiteto sprendimu arba 
suinteresuotų šalių pageidavimu; 

 

 atlikti tos srities tyrimus ir paskirti vieną (1) ar daugiau savo 
narių arba kitą asmenį atstovauti komitetui; 

 

 paskirti vieną (1) ar daugiau ekspertų, kurie padėtų 
Etikoskomitetui atlikti tyrimą. 

 

4.4                  Bet koks tyrimas laikomas konfidencialiu tol, kol Etikos komitetas 
priima sprendimus ir pateikia savo rekomendacijas ISSF 
Vykdomajam komitetui. 

 

4.5            Tyrimo pabaigoje Etikos komiteto pirmininkas pateikia išvadas ir 
rekomendacijas ISSF Vykdomajam komitetui. 

 

4.6               Nepasiekus bendro sutarimo, atsiţvelgiant į ISSF įstatus, Etikos 
komiteto sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

 

4.7                       Etikos komiteto nariai privalo pranešti pirmininkui apie bet kokią 
situaciją ar faktą, kuris gali sukelti interesų konfliktą tarp jų ir 
tiriamo atvejo. Toks pranešimas turi būti pateiktas vos tik pradėjus 
tyrimą arba iš karto po to, kai tokia situacija ar faktas iškyla. 

 

5 SANKCIJOS 
 

5.1                    ISSF Etikos komitetas gali paskelbti sankcijas bet kuriam ISSF 
nariui, komandai ar asmeniui, kuriam taikomas šis Kodeksas. 
Sankcijos uţ šališkumą gali būti skirtos tik ISSF pareigūnams. 

 

5.2                   Sankcija taikoma, jeigu,išklausęsįtariamą paţeidėją, Etikos 
komitetas nusprendţia, kad buvo įvykdytas šio Kodekso 
paţeidimas. 
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5.3                      Skiriant bet kokią sankciją, turi būti atsiţvelgta į paţeidimo pobūdį, 
aplinkybes, kuriomis jis įvyko, paţeidimo sunkumą, veiksmų pobūdį 
ir kitus aspektus, kurie dera su ISSF siekiais. 

 

5.4 Gali būti paskirtos tokios sankcijos: 
 

a) įspėjimas; 
 

b) bauda; 
 

c) sporto rezultatų panaikinimas; 
 

d) diskvalifikacija iš vykstančių varţybų; 
 

e) laikinas draudimas arba draudimas visam laikui uţsiimti 
šaudymo sporto veikla; 

 

f) apdovanojimo grąţinimas; 
 

g) padarytos materialinės ţalos atlyginimas. 
 

6 APELIACIJOS 
 

6.1 Etikos komiteto sprendimas iš pradţių gali būti skundţiamas ISSF 
Vykdomajam komitetui, o vėliau – Lozanos sporto arbitraţo teismo 
sudarytam tribunolui. 

 

6.2 Remiantis ISSF įstatais, arbitraţo teismo sprendimas yra galutinis. 
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3.12.3.6 skirsnis, Rpriedas 
 

Pasaulio rekordų tvirtinimo tvarka 
 

Pasaulio rekordus turi patikrinti ir patvirtinti Techninis komitetas, atsiţvelgdamas į 
ISSF įstatų1.10.12.6 skirsnį. Pasaulio rekordai turi būti pasiekti remiantis ISSF 
Bendrųjų nuostatų 3.9. skirsniu ir šaudymo rungčiai taikomomis taisyklėmis. 

Pasaulio rekordai įsigalioja gavus galutinius varţybų rezultatus ir ISSF techniniam 
atstovui ar ISSF generaliniam sekretoriui patvirtinus, kad varţybos buvo vykdomos 
pagal ISSF taisykles ir nuostatus, o galiojantis pasaulio rekordas buvo pasiektas 
ar viršytas pagal šiuos reikalavimus. 

Oficialų galiojančių pasaulio rekordų sąrašą ISSF būstinė skelbiaISSF interneto 
svetainėje. Pasaulio rekordo paţymėjimus išduoda ISSF generalinis sekretorius. 

Pranešti apie pasaulio rekordus, kad Techninis komitetas juos patikrintų pagal ISSF 
Bendrųjų nuostatų 3.9.6. skirsnį, techniniai atstovai turėtų naudotis šia forma. 

 

PRANEŠIMAS APIE PASAULIO REKORDUS 

ISSF čempionato 

pavadinimas 

 

 

Vyrai 
 

Moterys 
Jaunimas 
(vaikinai) 

Jaunimas 
(merginos) 

 

Sportininkas / 
komandosnariai 

 

Valstybė 
 

Rungtis 
 

WR/FWR/ 
EWR/EFWR 
WRJ/EWRJ/ 

 

Rezultatas 

     

     

     

     

 

TECHNINIO ATSTOVO PATVIRTINIMAS 
 

Patvirtinama, kad šis rekordas (rekordai) buvo pasiektas (pasiekti)ISSF čempionate, 
1) kuris buvo vykdomas pagal ISSF taisykles ir nuostatus; 2) buvo įvykdyti ISSF 
dalyvavimo reikalavimai (3.9 skirsnis) ir buvo laikomasi ISSF antidopingo taisyklių: 

 

Data: 
  

Parašas: 
 

 

REKORDĄ (REKORDUS) PATIKRINĘS TECHNINIS KOMITETAS 
 

Data: 
  

Parašas: 
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3.12.3.7 skirsnis, P priedas 
 

Protestų teikimo ir sprendimotaisyklės 
 

 

ISSF nustato čempionatų taisykles ir rengia čempionatus, kuriuose federacijos narės 
gali registruoti individualius sportininkus arba komandas. ISSF čempionatuose 
dalyvaujantys sportininkai ar komanda turi teisę pareikšti protestą, jeigu varţybos 
vykdomos neatsiţvelgiant į ISSF taisykles ir nuostatus. ISSF protestų teikimo ir 
sprendimo taisyklės yra tokios: 

 

1.  ISSF čempionatuose pateikti protestai turi būti sprendţiamiatsiţvelgiant į ISSF 
taisykles ir nuostatus. 

 

2. Varţybų komisijos (3.4.5 skirsnis) yra atsakingos uţ visų protestųgavimąir 
sprendimą. 

 

3.  Apeliacinė komisija (3.4.6 skirsnis) yra atsakinga uţ galutinių sprendimų 
priėmimą nagrinėjant visas apeliacijas dėl varţybų komisijų protestų 
sprendimų. Apeliacinės komisijos sprendimai neskundţiami. 

 

4.  Finalo rato varţybų metu Varţybų komisija priţiūri finalo varţybas ir priima 
visus pagal ISSF taisykles ir nuostatus reikalingus sprendimus, kurie nesusiję 
su protestais. Jeigu protestas pareiškiamas finalo metu, Finalų protestų 
komisija yra atsakinga uţ tai, kad su protestu susijęs sprendimas būtų priimtas 
nedelsiant. Finalų komisijos sprendimai neskundţiami. 

 

5.  Finalo rato varţybose, kuriose protestai turi būti sprendţiaminedelsiant, 
techninis atstovas ir atitinkamos komisijos pirmininkas turi skirti jungtinę Finalo 
protesto komisiją, kurią sudaro du (2) Varţybų komisijos nariai ir vienas () 
Apeliacinės komisijos narys. 

 

6.  Finalo ratuose protestai dėl rezultatų nepriimami, išskyrus tuos atvejus, kai 
šūvis nepaţymimas. Tokiais atvejais turi būti įtrauktas vienas (1) Klasifikacijos 
komisijos narys. 

 

7.  Protestų ir apeliacijų teikimo taisyklės išdėstytos Bendrųjų techninių taisyklių 
6.17 ir 9.17 skirsniuose. ISSF protestų taisyklėse numatyta galimybė teikti 
ţodinį protestą, kuris gali būti teikiamas ir sprendţiamasšaudyklose nedelsiant. 
Rašytinius protestus nagrinėja atitinkama komisija, o apeliacijas dėl komisijos 
sprendimų nagrinėja Apeliacinė komisija. Taisyklėse taip pat numatoma, kad 
rezultatų protestus nagrinėja Klasifikacijos komisija, sprendimai dėl rezultatų 
protestų yra neskundţiami. Taip pat taisyklėse nurodoma, kad finalo ratų 
varţybose skubius sprendimus dėl visų protestų priima Finalo komisija ir kad 
tokie sprendimai yra neskundţiami. 

 

8. Protestų, susijusių su prieštaravimais tarp ISSF įstatų, ISSF Bendrųjų 
nuostatų ar techninių taisyklių, ISSF Bendrųjų nuostatų ar techninių taisyklių, 
atţvilgiu taikoma ISSF įstatųpirmenybė, o techninių taisyklių atţvilgiu taikoma 
ISSF Bendrųjų nuostatų pirmenybė. Sprendţiant prieštaravimus, susijusius 
su TOK taisyklėmis, pirmenybė taikoma TOK taisyklėms. 
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3.12.3.8 skirsnis, TA priedas 
 
 
 
 
 

Mokymo akademijos gairės 
 
 
 

ISSF Mokymo akademijos kursai 
 
1 FAKTINĖ INFORMACIJA 

 

1.1 Specialiuosius ISSF mokymo kursus Vykdomasiskomitetas 
patvirtino 1992 m., o pakeitė 2011 m. 

 

1.2                      Šie diplomu vertinami kursai skirti nacionaliniams federacijų narių 
treneriams, siekiantiems tarptautinės trenerio kvalifikacijos. 

 

1.3 Yra trijų kategorijų trenerių diplomai: „A―, „B― ir „C―. 
 

1.4                   Pirmiausia turi būti lankomas „C― kursas. Diplomą gavę treneriai 
vėliau gali kreiptis dėl „B― kurso lankymo ir, sėkmingai jį uţbaigę,– 
dėl „A― kurso. 

 

1.5                       ISSF Mokymo akademija taip pat siūlo regioninį ar nacionalinį 
trenerių „D― kursą, kuris vedamas vietine regiono, kuriame vyksta, 
kalba. Medţiagą ir paţymėjimus pateikia ISSF Mokymo akademija. 

 

1.6                   Kurso mokestį moka kiekvienas trenerio diplomo siekiantis kurso 
klausytojas. Šiomis lėšomis padengiamos kurso organizavimo 
išlaidos ir visos susijusios apgyvendinimo, maitinimo ir vietinių 
kelionių išlaidos. 
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2 TRENERIO DIPLOMĄ SUTEIKIANTYS KURSAI 
 

2.1                       Sprendimus dėl oficialaus Mokymo akademijos kursų pripaţinimo 
priima ISSF Vykdomasis komitetas. 

 

2.2                      Šių kursų dėstytojai renkami iš asmenų, turinčių įvairių kursų 
programoje esančių temų specifinių ţinių. 

 

2.3                  Atsiţvelgiant į lankančių klausytojų skaičių, gali būti skiriami 
dėstytojų padėjėjai, turintys panašią kvalifikaciją. 

 

2.4 Rekomenduojama kursų programos trukmė yra viena (1) savaitė. 
 

2.5                 Klausytojų ţinios vertinamos įvairiais skirtingo lygio testais. 
Informacija pateikiama Mokymo akademijos gairėse. 

 

2.6                       Apie rezultatus kiekvienais metais pranešama ISSF Vykdomajam 
komitetui. 

 

3 APELIACIJOS 
 

3.1                  Bet kuris klausytojas gali raštu apskųsti sprendimą, kuriame 
nurodyta, kad klausytojas neišlaikė kurso. Skundą nagrinėja ISSF 
Vykdomasis komitetas. 
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3.12.3.9 skirsnis, J priedas 
 

 
 

Arbitrų licencijų gairės 
 

 
 
 
 
 
 

SKYRIAI 
 
 
 

1 BENDROJI DALIS         - 82 - 
 

2       LICENCIJOS ĮGIJIMAS        - 83 - 
 

3     LICENCIJOS GALIOJIMO TERMINAS IR PRATĘSIMAS   - 84 - 
 

4  LICENCIJOS GALIOJIMO PABAIGA      - 84 - 
 

5 PAKEITIMAS AUKŠTESNIO LYGIO LICENCIJA    - 87 - 
 

6       SPECIALŪS SUSITARIMAI DĖL ARBITRŲ LICENCIJŲ 

IŠDAVIMO          - 88 - 
 

7        ARBITRŲ SKYRIMAS        - 88 - 
 

8 TAIKINIŲ SU ELEKTRONINE TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA KURSAI 
            - 89 - 

 

9        LICENCIJŲ PARAIŠKŲ FORMOS      - 90 - 
 
 
 

SPECIALI PASTABA. 
 

Šiame priede ţodis „arbitras― reiškia akredituotą ISSF arbitro licencijos turėtoją. Ţodis 
„komisija― reiškia tuos licencijuotus arbitrus, kurie skiriami atlikti komisijos pareigas 
nurodytame čempionate. 
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1 BENDROJI DALIS 

 
1.1                      Siekdama savo tikslų Tarptautinė šaudymo sporto federacija 

išduoda licencijas arbitrams, kad jie priţiūrėtų šaudymo varţybas ir 
uţtikrintų sąţiningą ir lygų visų varţovų elgesį (ţiūrėti ISSF įstatus). 
Arbitrai turi būti patyrę ir nuodugniai susipaţinę su šiuo metu 
galiojančiomis ISSF taisyklių ir nuostatų versijomis bei 
atitinkamomis šaudymo rungčiai taikomomis techninėmis 
taisyklėmis, kad prireikus galėtų patarti, stebėti ir pagelbėti. 

 

1.2 ISSF arbitrų licencijas išduoda kaip kvalifikacijos patvirtinimą. 
 

1.3 Arbitrų licencijos skirstomos į dvi (2) kategorijas. 
 

1.3.1                     „A― kategorijos licencijos turėtojas įgyja teisę veikti kaip oficialios 
komisijos narys visose šaudymo varţybose, kuriose galioja jo 
licencija, atsiţvelgiant į įtrauktas rungtis, įskaitant olimpines 
ţaidynes ir pasaulio čempionatus. Šios kategorijos teisėjams taip 
pat leidţiama vesti oficialius ISSF arbitrų kursus, prieš tai gavus 
ISSF generalinio sekretoriaus bei Arbitrų komiteto pirmininko 
leidimą. 

 

1.3.2                      „B― kategorijos licencijos turėtojas įgyja teisę veikti kaip oficialios 
komisijos narys visose šaudymo varţybose, kuriose galioja jo 
licencija, atsiţvelgiant į įtrauktas rungtis, išskyrus olimpines 
ţaidynes ir pasaulio čempionatus. 

 

1.4 ISSF išduoda toliau nurodytų rungčių arbitrų licencijas: 
 

1.4.1 Šaudymas šautuvu (1) 
 

1.4.2 Šaudymas pistoletu (2) 
 

1.4.3 Stendinis šaudymas (3) 
 

1.4.4 Šaudymas į judantį taikinį (4) 
 

1.4.5 Taikinių kontrolė (5) 
 

1.4.6 Taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema kontrolė (6) 
 

1.4.7                    ISSF gali išduoti vienos  (1)  ar daugiau rungčių licenciją (-as), 
tačiau tik sėkmingai baigus kiekvienos rungties oficialius ISSF 
kursus. Paprastai rungtis Nr. 5 (Taikinio kontrolė) sujungiama su 
šaudymo rungtimis Nr. 1 (Šautuvai), Nr. 2 (Pistoletai) ir Nr. 4 
(Judantis taikinys). Rungtis Nr. 6 (Taikinių su elektronine taškų 
skaičiavimo sistema kontrolė) licencija išduodama tik baigus šios 
konkrečios temos oficialų ISSF kursą. 

 

1.5                   Visų licencijų turėtojų sąrašą priţiūri ISSF būstinė ir Arbitrų 
komiteto pirmininkas. Naujų licencijų turėtojų pavardės kiekvienais 
metais skelbiamos ISSF naujienų skiltyje. 
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1.6                     Licencijų turėtojai gali būti olimpinių ţaidynių ir pasaulio 

čempionatų komisijų nariais tik jeigu juos paskiria ISSF 
Vykdomasis komitetas. Pasaulio taurės varţybų komisijos narius 
siūlo ISSF generalinis sekretorius ir ISSF Arbitrų komiteto 
pirmininkas, o skiria Vykdomasis komitetas. Ţemynų ar 
regioninėse ţaidynėse ir čempionatuose juos turi skirti ţemyninės 
ar regioninės konfederacijos. 

 
 

2 LICENCIJOS ĮGIJIMAS 
 
2.1                 Pareiškėjas privalo turėti reikiamųgebėjimų bei arbitro darbo 

patirties. 
 

2.2                ISSF arbitrų licencijos neišduodamos aktyviai sportuojantiems 
šauliams, kurie vis dar dalyvauja varţybose, kuriose gali būti 
pasiekti nauji pasaulio rekordai. Jeigu arbitro licencijos turėtojas 
pageidauja dalyvauti kaip sportininkas, jis privalo grąţinti licenciją 
ISSF būstinei, kad licencijabūtų panaikinta. Jis gali kreiptis dėl 
naujos licencijos. 

 

2.3                 Norint gauti ISSF arbitro licenciją, būtinas parengiamasis 
instruktaţas ir mokymas. Pareiškėjai turi turėti nacionalinės 
federacijos išduotą aukščiausioskategorijos nacionalinę arbitro 
licenciją arba turi turėti atitinkamosnacionalinio arbitro ir aikštelių 
prieţiūros pareigūno darbo patirties. 

 

2.4                     Pareiškėjai taip pat privalo būti per pastaruosius ketverius (4) 
metus pasiekę standartinį ISSF arbitrų kursų Bendrųjų aspektų ir 
šaudymo rungčių dalių išlaikymo lygį. 

 

2.5              Patvirtindama paraiškos turinį ir reikšdama paramą kreipimuisi 
pareiškėjo nacionalinė federacija turi pasirašyti uţpildytą oficialią 
ISSF arbitro paraiškos formą (ţiūrėti formą Gairių pabaigoje). Po to 
nacionalinė federacija turi išsiųsti ją į ISSF būstinę. 

 

2.6                        Norint, kad licencijos būtų išduotos kitais metais, paraiškos turi būti 
pateiktos kiekįmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip iki kiekvienų 
metų gruodţio 31 d. 

 

2.7                ISSF Arbitrų komitetas vertina ir patvirtina tinkamas arba atideda 
paraiškas savo metinio susirinkimo metu, kuris paprastai 
rengiamas kiekvienų metų sausio pabaigoje (ţiūrėti ISSF įstatus). 

 

2.8                      Gavusi patvirtinimą, ISSF būstinė išduoda licencijas. Galiojančios 
licencijos turi būti pasirašytos ISSF generalinio sekretoriaus ir ISSF 
Arbitrų komiteto pirmininko. 

 

2.9                      Šios licencijos siunčiamos nacionalinėms federacijoms, kad būtų 
pristatytos licencijų turėtojams. 

 

2.10  Uţ kiekvieną naują licenciją turi būti sumokėtas 20,00 eurų 
mokestis. 

 

2.11                     Patvirtinus pirminę paraišką išduodama „B― kategorijos licencija. 
„A― kategorijos licencijos išduodamos tik įgijus papildomos patirties 
ir keičiant licenciją aukštesnės kategorijos licencija. 
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3 LICENCIJOS GALIOJIMO TERMINAS IR JO PRATĘSIMAS 

 
3.1  Visos ISSF arbitrų licencijos išduodamos ketverių (4) metų 

laikotarpiui. 
 

3.2 Šiam laikotarpiui pasibaigus licenciją galima atnaujinti. 
 

3.3                 Nacionalinė federacija privalo ISSF būstinei pateikti visus 
prašymus dėl licencijos atnaujinimo kartu su uţpildyta atnaujinimo 
forma (ţiūrėti formą gairių pabaigoje). 

 

3.4                   Nacionalinė federacija privalo patvirtinti, kad per pastaruosius 
ketverius (4) metus pareiškėjas įgijo tarptautinio, regioninio ir 
nacionalinio lygio varţybų komisijos nario darbo patirties. 

 

3.5                      Kreipusis dėl licencijos atnaujinimo, turimos licencijos grąţinti 
nereikia, tačiau pasibaigus galiojimo laikui ji tampa nebegaliojanti. 
Paraiškos dėl atnaujinimo turi būti pateiktos likus maţiausiai trims 
(3) mėnesiams iki licencijos galiojimo datos pabaigos. 

 

3.6                 Sprendimus dėl visų atnaujinimų priima Arbitrų komiteto 
pirmininkas, bendradarbiaudamas su ISSF būstine. Atnaujintos 
licencijos grąţinamos nacionalinei federacijai. 

 

3.7  Uţ kiekvieną licencijos atnaujinimą turi būti sumokėtas 15,00 eurų 
mokestis. 

 

4 LICENCIJOS GALIOJIMO PABAIGA 
 
4.1             Pasibaigus ketverių (4) metų licencijos galiojimo laikotarpiui ir per 

dvejus (2) metus jos neatnaujinus, licencijos turėtojas pašalinamas 
iš ISSF sąrašo. Tokiu atveju dėl būsimų licencijų turi būti 
kreipiamasi pagal licencijos įgijimo nuostatus, įskaitant kurso (-ų) 
lankymą. Pavėluotai per dvejus (2) metus atnaujintos licencijos 
galioja tik ketverius (4) metus nuo ankstesnio galiojimo laikotarpio 
pabaigos. 

 

4.2                      Nacionalinė licencijos turėtojo federacija turi teisę bet kuriuo metu 
kreiptis dėl ISSF arbitro licencijos panaikinimo. Licencijos turėtojas 
gali būti pašalintas iš sąrašo. Tokiu atveju licencija turi būti grąţinta 
ISSF. 

 

4.3                         Jeigu teisėjas nevykdo savo kaip arbitro pareigų arba kenkia ISSF 
interesams ar reputacijai, arbitro licencija gali būti panaikinta. 
Licencijos turėtojas pašalinamas iš ISSF sąrašo, o licencija turi būti 
grąţinta ISSF. Visos ISSF arbitrų licencijos yra Tarptautinės 
šaudymo sporto federacijos nuosavybė. 

 

4.4 Arbitrų kursai 
 

4.5                    Oficialiais arbitrų mokymo kursais laikomi tik tie kursai, kurie yra 
patvirtinti ir pripaţįstami ISSF. Paraiškos dėl pripaţinimo turi būti 
pateiktos ISSF būstinei pagalformą„Paraiška dalyvauti arbitrų 
kursuose― (ją galima gauti ISSF būstinėje) kiek įmanoma greičiau 
ikinumatytų kursų pradţios. Paraiškoje turi būti nurodyta: 

 

4.5.1 kur bus vedamaskursas; 
4.5.2 kurso data; 
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4.5.3 šaudymo rungčių, kurias ketinama aprėpti, pavadinimas (-ai); 

 

4.5.4                  ISSF „A― licencijos turėtojo(-ų), kuris siūlomasvestikursą, pavardė 
(-s) (jisprivalo turėti galiojančią atitinkamos (-ų) rungties (-ų) „A― 
licenciją),kurso koordinatoriaus pavardė ir, jeigu tai ne tas pats 
asmuo, ţmogaus, kuris ves instruktaţą apie bendruosius taisyklių 
aspektus, pavardė; 

 

4.5.5 kokias išlaidas patirs nacionalinis organizatorius; 
 

4.5.6 kokia kalba (kalbomis) bus vedamaskursas; 
 

4.5.7  iš kurios nacionalinės federacijos(nacionalinių federacijų) atvyks 
dalyviai. 

 

4.6                     ISSF arbitrų kursai remiasi ISSF mokymogairėmis. ISSF išduoda 
šio dokumento kopiją kiekvieno patvirtinto kurso koordinatoriui. 
Siekiama uţtikrinti, kad pareiškėjai, norintys gauti ISSF „B― 
licencijas, tinkamai suprastų taisykles, o paraiškos atitiktų rungtis, 
kurių licencijas jie siekia gauti,taip pat uţtikrinti, kad pareiškėjai 
tinkamai suprastų visoms rungtims taikomusįstatus, Bendruosius 
nuostatus, įgaliojimus, tinkamumo dalyvauti ir antidopingo 
nuostatus ir t. t. Pareiškėjai licencijaigauti turi turėti individualios 
praktinės patirties, įgytos atliekant teisėjopareigas savo 
nacionalinėje federacijoje. Paprastai pareiškėjai ISSF arbitro 
licencijaigauti turi turėti aukščiausios kategorijos nacionalinę 
aikštelių prieţiūros pareigūno licenciją. Jeigu šalyje nėra 
nacionalinės licencijų sistemos, pareiškėjai privalo turėti 
atitinkamos praktinės patirties. 

 

4.6.1              Kiekviena kurso dalis turi būti pradedama kurso tiksloir turinio 
aiškinimu, vėliau pereinant prie arbitro pareigų. 

 

4.6.2                  Kurso metu turi būti aptarti ISSF Bendrieji nuostatai,įstatai ir pan. 
bei atliekamas testas. 

 

4.6.3                Šaudymo šautuvais rungtis taip pat turi apimti ir 50 m bei 10 m 
šaudymą pistoletu. 

 

4.6.4                Jeigu rengiamas atskiras 25 m šaudymo pistoletu kursas, taip pat 
privalo būti įtraukas ir 10 m bei 50 m šaudymas pistoletu. 

 

4.6.5                   Stendinio šaudymo, judančių taikinių ir taikinių su elektronine taškų 
skaičiavimo sistema rungtys traktuojamos kaip atskiros rungtys. 

 

4.7                 Dėstytojo (dėstytojų) pavardės turi būti pateiktos ISSF ir jos 
patvirtintos. Organizatorius gali siūlyti dėstytojus ISSF patvirtinti bei 
gali paprašyti parūpinti tinkamų dėstytojų. Dėstytojai privalo turėti 
aukštą kvalifikaciją bei galiojančią ISSF „A― kategorijos licenciją. 

 

4.7.1           Jeigu yra tik vienas (1) dėstytojas, skirtingos rungtys turi būti 
nagrinėjamos eilės tvarka. Tai turi būti daroma atsiţvelgiant į 
mokymotvarkaraštį, kad dalyviai galėtų susipaţinti su kurso turiniu 
ir susitarti dėl dalyvavimo skirtingose jo dalyse. 
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4.7.2               Jeigu yra įvairių rungčių dėstytojų, tuomet kurso įţanga ir paskaitos 

apie įstatusbei Bendruosius nuostatus turėtų būti rengiamos 
visiems dalyviams kartu. Vėliau dalyviai gali pasiskirstyti į 
atskirųrungčių paskaitas. 

 

4.7.3               Organizatorius privalo apmokėti dėstytojo (dėstytojų) kelionės, 
apgyvendinimo, maitinimo ir vietinių kelionių išlaidas. 

 

4.8               Kursasturi trukti maţiausiai dvi (2) dienas, o jeigu nagrinėjamos 
kelios disciplinos iš eilės, šis terminas turi būti pratęstas. 

 

4.9             Organizatorius įsipareigoja suteikti mokymopatalpas su 
veiksmingam mokymui ir klausytojamsreikiama įranga ir 
priemonėmis. 

 

4.10                    Į kiekvienosvieno dėstytojo rengiamosrungties paskaitasturi būti 
priimama daugiausiai 30 dalyvių. Siekiant, kad kurso išlaidos 
atsipirktų, rekomenduojama, kad kursą lankytų maţiausiai 12 
dalyvių. 

 

4.10.1               Dalyviai turi turėti gerus praktinės pareigūnų darbo patirties 
pagrindus, sukauptos iki lankant kursą. Dalyviai, turintys nedaug 
praktinės patirties, prieš kreipdamiesi dėl ISSF arbitro licencijos 
praktinės patirties turi įgyti dalyvaudami daugelyje nacionalinių 
varţybų irpadedant patyrusiam arbitrui. 

 

4.10.2                 Organizatorius turi kiek įmanoma anksčiau paskelbti informaciją 
apie kursą. Pranešime turi būti pateikta visa informacija apie datas, 
laiką, apgyvendinimą, maitinimą, vietines keliones, kainas ir bet 
kokia kita svarbi informacija. 

 

4.10.3                  Kiekvienas dalyvis turi gauti registracijos formą, kurią turi uţpildyti 
irnurodytisavo pavardę, adresą bei gimimo datą. Dalyvis taip pat 
privalo nurodyti savo patirtį ir bet kokias specialiąsias ţinias, 
kuriųįgijo varţybose, kuriose ėjopareigūno pareigas, bei 
nacionalinėje federacijoje įgytą kvalifikaciją. 

 

4.10.4             Priimami tik tie dalyviai, kuriuos uţregistruoja nacionalinės 
federacijos. Dalyvauti nepatyrusiems ţmonėms turi būti 
draudţiama. 
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4.11         Patenkinamai kursą, įskaitant ir bendrųjų aspektų supratimą, 
uţbaigusiems dalyviams išduodami ISSF diplomai. Asmenims, 
kurie neįvykdo diplomo išdavimo standarto reikalavimų, ISSF 
dalyvio paţymėjimai neišduodami, tačiau organizatoriai raginami 
išduoti kursąrengusios federacijos paţymėjimus. 

 

4.12                  ISSF diplomas negarantuoja, kad bus išduota ISSF licencija, jis tik 
patvirtina sėkmingą oficialaus kursobaigimą.  

 

4.13                   Kurso pabaigoje dėstytojas turi parašyti ir pateikti trumpą ataskaitą 
pagal formą„Oficialaus ISSF arbitrų kurso ataskaita― kartu su kurse 
dalyvavusių ir kursą pagal ISSF licencijai gauti reikalingą standartą 
baigusių asmenų (t. y. asmenų, kurie gavo diplomą) sąrašu 
nurodydamas, kurioms rungtims diplomas galioja. Jeigu įmanoma, 
ataskaitoje reikėtų nurodyti, ar asmenys jau turi pakankamai 
praktinės patirties, ar prieš ISSF licencijos išdavimą tikslinga būtų 
įgyti papildomos praktinės patirties. Ataskaita turi būti kiek 
įmanoma greičiau nusiųsta į ISSF būstinę, kad ISSF generalinis 
sekretorius ir ISSF Arbitrų komiteto pirmininkas su ja susipaţintų. 

 

4.14                  Sprendimus dėl oficialaus arbitrųkursopripaţinimo priima ISSF 
generalinis sekretorius ir ISSF Arbitrų komiteto pirmininkas. 

 

4.15                   Nacionalinės šaudymo federacijos skatinamos rengti nacionalinių 
arbitrų licencijų kursus, tačiau šie kursai nepripaţįstami oficialiais 
ISSF kursais. 

 

4.16                    Nacionalinės federacijos, kurios neturi tinkamos kvalifikacijos ISSF 
licencijas turinčių arbitrų, galinčių vesti nacionalinių arbitrų licencijų 
kursus, skatinamos prašyti ISSF generalinio sekretoriaus ar ISSF 
Arbitrų komiteto pirmininkopagalbos. 

 

5 PAKEITIMAS AUKŠTESNĖSKATEGORIJOS LICENCIJA 
 
5.1                Pagrindas pakeisti „B― kategorijosarbitro licenciją „A― 

kategorijosarbitro licencija yra arbitro per daugelį metų sukaupta 
patirtis: 

 

5.1.1              „B―kategorijos licencijos aktyvaus turėtojo reikalaujama turėti 
maţiausiai ketverių (4) paskutinių metų arbitro darbopatirties; ir 

 

5.1.2           pareiškėjas turi būti dirbęs arbitru maţiausiai penkiose (5) 
tarptautinėse varţybose, kuriose dalyvavo maţiausiai penkios (5) 
valstybės. Pareiškėjas turi būti maţiausiai du (2) kartus buvęs 
komisijos nariu, o ypač, esant specialiam pageidavimui, kitus tris 
(3) kartus jis turi būti buvęs vyriausiuoju aikštelių prieţiūros 
pareigūnu, aikštelių prieţiūros pareigūnu, klasifikacijos vadovu ar 
įrangos patikros vadovu. Jeigu pakeitimo siekiama remiantis tik 
reikiamu laikotarpiu, bet ne atitinkama papildoma patirtimi 
čempionatuose, turima licencijaaukštesnėskategorijos licencija 
nekeičiama. 
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5.2                   Sprendimus dėl licencijų pakeitimo aukštesnėskategorijos 

licencijomis ISSF Arbitrų komitetas priima savo metinio susirinkimo 
metu. Prašymai pakeisti licenciją aukštesnės kategorijos licencija 
ISSF būstinei turi būti pateikti ne vėliau kaipiki kiekvienų metų 
gruodţio 31 d. 

 

5.3              Patvirtinusi licencijos keitimą aukštesnės kategorijos licencija, ISSF 
būstinė išduoda naują ISSF licenciją, kuri išsiunčiama nacionalinei 
federacijai pagal tokįpat principą, kaip ir kitos išduodamos 
licencijos. 

 

5.4  Licencijos keitimui aukštesnės kategorijos licencija taikomas 15,00 
eurų mokestis. 

 

5.5                       Papildomos rungtys prie turimos licencijos („A― arba „B― 
kategorijos) pridedamos tik po paskutinio sėkmingai išlaikyto 
oficialaus tos rungties ISSF kurso. ISSF Arbitrų komitetas savo 
metinio susirinkimo metu paraiškas nagrinėja tokiu pat būdu kaip ir 
paraiškas naujoms licencijoms gauti (priešingai negu atnaujinimo 
atveju). Patvirtintų paraiškųteikėjams išduodamos naujos 
licencijos. Jeigu „A― kategorijoslicenciją pareiškėjasjau turi, prie jos 
pridedama atitinkamos kategorijos papildoma rungtis. 

 

6 SPECIALŪS SUSITARIMAI DĖL ARBITRŲ LICENCIJŲ 

IŠDAVIMO 
 

6.1                       Išskirtiniais atvejais ISSF arbitro licencija gali būti išduodama arba 
keičiama aukštesnės kategorijos licencija, kai būtina uţtikrinti, kad 
būtų pakankamai kvalifikuoto personalo renginiuose, kuriuose gali 
būti pasiekti pasaulio rekordai:pavyzdţiui, kai būtina pakeisti 
varţybų vietą arba reikia pakeisti anksčiau paskirtą arbitrą. 

 

6.2 Paraišką turi pateikti nacionalinė federacija. 
 

6.3                 Paraiškas nagrinėja ir sprendimus priima ISSF generalinis 
sekretorius kartu su ISSF Arbitrų komiteto pirmininku. 

 

6.4                    Tokiu būdu išduotos licencijos įtraukiamos į licencijų turėtojų 
sąrašą. Kitame ISSF Arbitrų komiteto susirinkime pirmininkas 
privalo komitetą informuoti apie tokiu būdu suteiktas licencijas. 

 

6.5               Tokiu būdu licencijos turi būti išduodamos tik labaikvalifikuotiems 
asmenims. Turi būti laikomasi įprastų standartų, keičiamas tik 
administracinis procesas. 

 

7 ARBITRŲ SKYRIMAS 
 
7.1                       Komisijos nariai siūlomiir skiriami pagal ISSF įstatųnuostatas. 

 

7.1.1             ISSF generalinis sekretorius ir Arbitrų komiteto pirmininkas 
Vykdomajam komitetui siūlo pasaulio čempionatui, olimpinėms 
ţaidynėms ir Pasaulio taurės varţyboms, atsiţvelgiant į Pasaulio 
taurės varţybų gaires, reikiamą komisijos narių ir jų pavaduotojų 
skaičių. Vykdomasis komitetas skiria komisijas. 
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7.1.2                   ISSF pripaţintos ţemyninės ir regioninės konfederacijos 

čempionatų ir ţaidynių komisijos narius siūlyti ir skirti turi pačios. 
 

7.1.3                  Uţ tai, kad būtų pasiūlyti ir paskirti kitų pagal ISSF taisykles 
rengiamų tarptautinių čempionatų komisijų nariai, atsakingas 
organizacinis komitetas arba organizuojanti federacija. 

 

7.2                       Visose varţybose, kuriose gali būti pasiekti pasaulio rekordai, visi 
komisijos nariai privalo turėti tinkamą galiojančią ISSF arbitro 
licenciją. Visuose kituose pagal ISSF taisykles rengiamuose 
čempionatuose komisijos nariai turi turėti galiojančias ISSF arbitro 
licencijas. 

 

7.3                    Čempionatuose, kuriuose gali būti pasiekti pasaulio rekordai, 
komandų vadovai, atstovai ir sportininkai negali būti komisijos 
nariais. Jeigu įmanoma, vienas (1) narys, tačiau nebūtinai 
pirmininkas, turi būti iš čempionatą organizuojančios nacionalinės 
federacijos. Šiuos šalies šeimininkės arbitrus turi patvirtinti ISSF. 

 

7.4              Visuose kituose čempionatuose komandų atstovai negali būti 
komisijos nariais. 

 

7.5                       Pageidautina, kad prie svarbių varţybų organizavimo prisidedantys 
vyresnieji pareigūnai turėtų atitinkamą ISSF licenciją. Konkrečios 
uţduotys ir pareigos, kurioms reikalinga turėti ISSF licencijas, yra 
šios: vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas, klasifikacijos 
vadovas, vyriausiasis teisėjas, įrangos patikros vadovas. 

 

7.6                      Aikštelių prieţiūros pareigūnai, klasifikacijos pareigūnai, teisėjai ir 
įrangos patikros teisėjai taip pat turėtų būti skatinami lankyti 
oficialius mokymus ISSF licencijomsįgyti. 

 

7.7                       Organizacinio komiteto paskirti varţybų teisėjai negali būti jokių tų 
pačių varţybų komisijų nariais. 

 

8  TAIKINIŲ SU ELEKTRONINE TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA 
KURSAI 

 
8.1 Faktinė informacija 

 

8.1.1                   Vykdomasis komitetas specialius kursus taikinių su elektronine 
taškų skaičiavimo sistema (EST) kontrolės licencijoms įgyti 
patvirtino 1998 m. Šiuose kursuose pateikiama informacijaapie 
esminius principus, susijusius su protestais dėl rezultato, šių 
protestų nagrinėjimo tvarką bei taškų skaičiavimo problemas, su 
kuriomis gali tekti susidurti. 

 

8.1.2                  Šie kursai skirti asmenims, turintiems šautuvų, pistoletų ir judančių 
taikinių šaudymo rungčių ISSF arbitro licencijas, kadangi šių 
rungčių taškų skaičiavimo ir reitingavimo taisyklės turi būti ţinomos 
taip pat gerai, kaip ir ISSF įstatai, taisyklės ir nuostatai bei 
atitinkamos konkrečios šaudymo rungties techninės taisyklės. 

 

8.1.3             Yra vienos (1) kategorijos arbitrų EST kontrolės licencijos – 
atsiţvelgiant į turimą šaudymo rungties licencijos kategoriją („A― 
arba „B―). 
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8.1.4             Vykdomojo komiteto nustatyto dydţio kurso mokestį moka 

kiekvienas klausytojas, pirmą kartą besiregistruojantis į oficialų 
ISSF kursą. Į šį mokestį įskaičiuotas klausytojamsišleidţiamų 
išsamių uţrašų rengimas ir išleidţiamų vadovėlių kaina bei 
būsimiejinaujiniai, nesEST įranga yra tobulinama, ir išduodama 
licencija. 

 

8.1.5                  Klausytojaikursus gali lankyti daugiau nei vieną (1) kartą; jie gali 
atnaujinti savo ţinias ir pagerinti savo rezultatą, kad gautų EST 
licenciją, jeigu tokios dar neturi. Jokių papildomų mokesčių mokėti 
nereikia. 

 

8.2                 Kaip ir oficialių ISSF kursų, taip ir oficialaus taikinių su elektronine 
taškų skaičiavimo sistema arbitrų kursų pripaţinimo sprendimus 
priima ISSF generalinis sekretorius ir ISSF Arbitrų komiteto 
pirmininkas. 

 

8.2.1           Šių kursų dėstytojai renkami iš asmenų, pasiekusių 
aukštųrezultatųankstesniuose kursuose ir turinčių didelę praktinę 
patirtį. 

 

8.2.2                   Atsiţvelgiant į klausytojųskaičių, gali būti skiriami dėstytojų 
padėjėjai, turintys panašią kvalifikaciją. 

 

8.2.3                 Atliekant baigiamąjį testą, pateikiamas ISSF testo uţduočių lapas 
bei visa pagalbinė medţiaga. 

 

8.2.4                   Uţpildyti testo uţduočių lapai grąţinami ISSF formaliam įvertinimui, 
taip siekiant uţtikrinti, kad ISSF licencijų rekomendacijų pagrindu 
būtų nustatytas vienodas standartas. 

 

8.2.5          Kursų klausytojamsrezultatai pranešami po oficialaus vertinimo. 
Pagal rekomenduojamąkurso programą parengtų 
klausimųatsakymai aptariami su visa grupe, kad klausytojaigerai 
įsisavintų reikiamas ţinias. 

 

8.3  Taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema kontrolės licencija 
(6 kategorija) 

 

8.3.1               Rezultatai kiekvienais metais pateikiamiISSF Arbitrų komitetui, o 
licencijos išduodamos šiam komitetui priėmus sprendimą.  
Nebūtinas joks specialus prašymas, taip pat nereikia mokėti jokio 
atskiro mokesčio. 

 

9 LICENCIJŲ PARAIŠKŲ FORMOS 
 
9.1              Siekiant supaprastinti licencijos išdavimo administravimą, 

kreipiantis dėl naujos „B―kategorijos licencijos, turimos licencijos 
pakeitimo aukštesnės kategorijos licencija ar jos atnaujinimo nuo 
šiol reikėtų naudotis toliau pateiktomis formomis. 

 

9.2               Prie kiekvienos paraiškos turi būti pridėta viena (1) 3 x 2 cm dydţio 
nauja pareiškėjo nuotrauka arba suinteresuota federacija turi 
atsiųsti skaitmeninę 300 dpi raiškos nuotrauką. Nuotraukos fonas 
turi būti neutralus. 
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Tarptautinė šaudymo sporto federacija 
 

Paraiška „B“ kategorijosarbitro 
licencijai gauti 

 

Federacija 
 

Nacionalinės federacijos pavadinimas 

Patvirtina 
paraišką, pateiktą 

  
 
 

 
Pavardė (-s) Vardas (-ai) 

 

Gimimo 
data: 

        

Diena Mėnuo Metai 

 

dėl ISSF „B“ kategorijos licencijos suteikimo toliau nurodytoms rungtims: 

Prašome nurodyti, jeigu jau turite kurios nors rungties ISSF licenciją. 
Numeris: 

 

 

Šautuvai 
 

Pistoletai 
 

Stendinis 
šaudymas 

 

Judantys 
taikiniai 

Popierinių 
taikinių 
kontrolė 

EST (tik jeigu išlaikytas 
oficialus kursas) 

Pareiškėjas dalyvavo toliau nurodytuose oficialiuose ISSF arbitrų kursuose: 

Rungtis Kurso data Vieta Dėstytojas 
    

    

    

    

 

Patvirtinama, kad pateikta informacija yra teisinga, kad pareiškėjas turi nacionalinio 
arbitro patirtiesir kad pridėtos nuotraukos yra pareiškėjo nuotraukos. 

 
 

Pasirašyta 
Federacijos 
vardu: 

  
Prašome pridėti vieną 

naują nuotrauką, kurios 
dydis 3 x 2 cm 

 
arba 

 
ISSF būstineinusiųsti 

skaitmeninę nuotrauką 
(300dpi)  

 

Pavardė 
spausdintinė
mis 
raidėmis: 
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(Paraiškos „B“ kategorijosarbitro licencijai gauti antrasis puslapis) 
 

 

Negalia 
Ar turite kokį nors fizinį sutrikimą, kuris neleistų jumsatlikti visų arbitrui 
priskirtų pareigų rungtyse, dėl kurių licencijos kreipiatės? 

Taip 
 

Ne 

Jeigu taip, prašome pateikti atskirą laišką, apibūdinantį jūsų negalią. 
 

Kalbų įgūdţiai 
Įvertinkite, kaip kalbate ISSF kalbomis: 
Kalba Kalbėjimas Supratimas 

 Gerai Pagrindai Gerai Pagrindai 

Anglų     

Arabų     

Prancūzų     

Vokiečių     

Rusų     

Ispanų     

 

 Pareiškėjo patvirtinimas 
 Patvirtinu, kad visa mano paraiškoje nurodytainformacija 

yra tikra ir teisinga. 
  

Data: 
 Pareiškėjo 

parašas: 
 

 Pridedamas mokestis: 20,00 eurų 

 Pridedamos dvi nuotraukos ISSF būstinei nusiųsta skaitmeninė nuotrauka 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Oficialiam Tarptautinės šaudymo sporto federacijos naudojimui: 
 

Patvirtinimo ir patikrinimo data:  

Rekomenduojama   Nerekomenduojama  

Licencijos rūšis  Atidėta iki  

 

Asmuo 

 

 
Teisėjų komiteto vardu 

 

Data 
 

 

Šautuvai 
 

Pistoletai 
 

Stendinis 
šaudymas 

 

Judantys 
taikiniai 

Popierinių 
taikinių 
kontrolė 

EST (tik jeigu 
išlaikytas oficialus 
kursas) 

      
 

Išdavimo 
data 

 

 
Sąskaitos 
faktūros 
numeris 
 

 Išsiųsta (paštu, 
įteikta 
asmeniškai) 
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Tarptautinė šaudymo sporto federacija 

 

Paraiška „A“ kategorijosarbitro 
licencijai gauti 

 

Federacija
 

 

Nacionalinės federacijos pavadinimas 
Patvirtinaparaišką, 

pateiktą 

  
 
 
 

Pavardė (-s) Vardas (-ai) 
 

Gimimo 
data: 

        

Diena Mėnuo Metai 

Turimos „B“ 
licencijos 
numeris: 

 

 

dėlISSF „A“ kategorijosarbitro licencijossuteikimo toliau 
nurodytoms rungtims: 

 

Šautuvai 
 

Pistoletai 
 

Stendinis 
šaudymas 

 

Judantys 
taikiniai 

Popierinių 
taikiniųkontrolė 

EST (tik 
jeiguišlaikytas 
oficialuskursas) 

 

 
Pareiškėjas buvo oficialiu ISSF arbitru šiuose PENKIUOSE renginiuose: 

 Komisijos 
nariopareigos(šautuvai 
ir pan.) 

Renginys 
(varţybos) 

Data Vieta 
(miestas, 
valstybė) 

Dalyvavusių 
valstybių 
skaičius 

 

1      
 

2      
 

3      
 

4      
 

5      

Patvirtinama, kad pateikta informacija yra teisinga, kad pareiškėjas yra susipaţinęs su 
galiojančiomis ISSF taisyklėmis ir kad pridėtos dvi nuotraukos yra pareiškėjo. 
nuotraukos. 

 

 

Pasirašyta 
Federacijos 
vardu: 

  
Prašome pridėti 

vieną naują 
nuotrauką, kurios 

dydis 3 x 2 cm 
 

arba 
ISSF būstinei 

nusiųsti skaitmeninę 
nuotrauką (300dpi)  

 

Pavardė 
spausdintinė
mis 
raidėmis: 
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(Paraiškos „A“ kategorijosarbitro licencijai gauti antrasis puslapis) 
 

Negalia 
Ar turite kokį nors fizinį sutrikimą, kuris neleistų jumsatlikti visų arbitrui 
priskirtų pareigų rungtyse, dėl kurių licencijos kreipiatės? 

Taip 
 

Ne 

Jeigu taip, prašome pateikti atskirą laišką, apibūdinantį jūsų negalią. 
 

Kalbų įgūdţiai 
Įvertinkite, kaip kalbate ISSF kalbomis: 

Kalba Kalbėjimas Supratimas 

 Gerai Pagrindai Gerai Pagrindai 

Anglų     

Arabų     

Prancūzų     

Vokiečių     

Rusų     

Ispanų     

 

Pareiškėjo patvirtinimas 
 

 Patvirtinu, kad visa mano paraiškoje pateiktainformacija 
yra tikra ir teisinga. 

  
Data: 

 Pareiškėjo 
parašas: 

 

 Pridedamas mokestis: 15,00 eurų 

 Pridedamos dvi nuotraukos ISSF būstinei nusiųsta skaitmeninė nuotrauka 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Oficialiam Tarptautinės šaudymo sporto federacijos naudojimui: 
 

Patvirtinimo ir patikrinimo data:  

Rekomenduojama   Nerekomenduojama  

Licencijos rūšis  Atidėta iki  

 
Asmuo 

 
 

Teisėjų komiteto vardu 

 
Data 

 

 

Šautuvai 
 

Pistoletai 
 

Stendinis 
šaudymas 

 

Judantys 
taikiniai 

Popierinių 
taikinių 
kontrolė 

EST (tik jeigu 
išlaikytas oficialus 

kursas) 

 

Išdavi
mo 
data 

 

Sąskaitos 
faktūros 
numeris 

 

Išsiųsta (paštu, 
įteikta 
asmeniškai) 
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Tarptautinė šaudymo sporto federacija 

 

Paraiška atnaujinti arbitro licenciją 
 

 
 
 

Federacija
 

 

Nacionalinės federacijos pavadinimas 
Patvirtinaparaišką, 

pateiktą 

  
 

 
 

Pavardė (-s) Vardas (-ai) 
 

Gimimo 
data: 

        

Diena Mėnuo Metai 
 

dėllicencijosatnaujinimo: 

Licencijos numeris:  Rūšis: A B 
Disciplinos: 

 
Šautuvai 

 
Pistoletai 

 
Stendinis 
šaudymas 

 

Judantys 
taikiniai 

Popierinių 
taikinių 
kontrolė 

Elektroniniai 
taikinių kontrolė 

 

 

ISSF federacija narė patvirtina, kad per pastaruosius ketverius (4) metus pareiškėjas 
įgijo tarptautinio, regioninio ir nacionalinio lygio varţybų komisijos nario darbo 

patirties. 
Pareiškėjas yra geraisusipaţinęs su šiuo metu galiojančiomis ISSF taisyklėmis ir 

nuostatais. 
 

Patvirtinama, kad pateikta informacija yra teisinga, o pridedama nuotrauka (-os) yra 
pareiškėjo. 

 

 
 

Pasirašyta 
Federacijos 
vardu: 

  
Prašome pridėti 

vieną naują 
nuotrauką, kurios 

dydis 3 x 2 cm 
 

arba 

 
ISSF 

būstineinusiųsti 
skaitmeninę 

nuotrauką (300dpi)  

 

Pavardė 
spausdintinė
mis raidėmis: 

 

 

Pridedamas mokestis: 15,00 eurų 
 

Pridedamos dvi nuotraukos 
 

ISSF būstinei nusiųsta skaitmeninė nuotrauka 

 

 
 
 

2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas) - 95 - 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 
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3.12.2.9.1 papunktis, S priedas 
 

 
 
 
 

Stendinio šaudymo teisėjų licencijų gairės 
 
 
 
 
 
 
 

SKYRIAI 
 
 
 

1 BENDROJI DALIS         - 98 - 
 
2 STENDINIO ŠAUDYMO TEISĖJO LICENCIJOS ĮGIJIMAS   - 98 - 

 
3 LICENCIJOS GALIOJIMO TERMINAS IR JO PRATĘSIMAS   - 99 - 

 
4 LICENCIJOS GALIOJIMO PABAIGA      - 99 - 

 
5 STENDINIO ŠAUDYMO TEISĖJŲ KURSAI     - 100- 

 
6 REGĖJIMO PAŢYMOS STENDINIO ŠAUDYMO TEISĖJAMS   - 102- 

 
7 SPECIALŪS SUSITARIMAI DĖL STENDINIO ŠAUDYMO TEISĖJŲ LICENCIJŲ 

IŠDAVIMO          - 103- 
 
8 PARAIŠKOS STENDINIO ŠAUDYMO TEISĖJO LICENCIJAI GAUTI IR 

REGĖJIMO PATIKRINIMO FORMOS      -103- 
 
 
 

SPECIALI PASTABA. 
 

Šio priedo kontekste ţodis „teisėjas― reiškia akredituotą ISSF stendinio teisėjo 
licencijos turėtoją. 
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1 BENDROJI DALIS 
 
1.1            Siekdama savo tikslų Tarptautinė šaudymo sporto federacija išduoda 

licencijas stendinio šaudymo teisėjams, kad jie priţiūrėtų šaudymo 
varţybas ir uţtikrintų sąţiningą ir lygų visų varţovų elgesį (ISSF 
Bendrieji nuostatai). Teisėjai privalo turėti patirtį ir būti 
nuodugniaisusipaţinę su šiuo metu galiojančiomis atitinkamoms 
rungtims skirtomis ISSF Stendinio šaudymo taisyklėmis. 

 

1.2 ISSF šaudymo iš dvivamzdţių šautuvų teisėjų licencijas išduoda kaip 
teisėjų kvalifikacijos patvirtinimą. 

 

1.3           ISSF stendinio šaudymo teisėjo licencija yra vienos (1) kategorijos ir gali 
būti išduota tranšėjinio šaudymo (T), dupletų (DT) ir šaudymo apvalioje 
aikštelėje (S) rungtims, tačiau tik sėkmingai baigus oficialųvisų trijų 
rungčių ISSF stendinio šaudymo teisėjo kursą. 

 

1.4               Visų stendinio šaudymo teisėjų licencijų turėtojų sąrašą priţiūri ISSF 
būstinė ir Arbitrų komiteto pirmininkas, kurie konsultuojasi su Stendinio 
šaudymo komiteto pirmininku. Naujų licencijų turėtojų pavardės 
kiekvienais metais skelbiamos ISSF naujienų skiltyje. 

 

2  STENDINIO ŠAUDYMO TEISĖJO LICENCIJOS ĮGIJIMAS 
 
2.1               Pareiškėjas privalo turėti reikiamųgebėjimų bei teisėjo darbopatirties. 

 

2.2              ISSF stendinio šaudymo teisėjų licencijos neišduodamos aktyviai 
sportuojantiems šauliams, kurie vis dar dalyvauja varţybose, kuriose 
gali būti pasiekti nauji pasaulio rekordai. Jeigu stendinio šaudymo teisėjo 
licencijos turėtojas pageidauja dalyvauti kaip sportininkas, jis privalo 
licenciją grąţinti ISSF būstinei, kad licencijabūtų panaikinta. 

 

2.3            Norint gauti ISSF stendinio šaudymo teisėjo licenciją, būtinas 
parengiamasis instruktaţas ir mokymas. Pareiškėjai turi turėti 
nacionalinės federacijos išduotą aukščiausio lygio nacionalinę stendinio 
šaudymo teisėjo licenciją arba turėti atitinkamosnacionalinio stendinio 
šaudymo teisėjo darbo patirties. 

 

2.4        Norėdamas gauti arba atnaujinti ISSF stendinio šaudymo teisėjo 
licenciją, pareiškėjas privalo būti išlaikęs regėjimo testą ir pasitikrinęs 
regėjimą. 

 

2.5       Patvirtindama paraiškos turinį ir reikšdama paramą kreipimuisi 
nacionalinė pareiškėjo federacija turi pasirašyti uţpildytą oficialią ISSF 
stendinio šaudymo teisėjo paraiškos formą. Vėliau nacionalinė 
federacija turi išsiųsti ją į ISSF būstinę kartu su regėjimo patikrinimo 
formos originalu (ţiūrėti formas šių gairių pabaigoje). 

 

2.6  Paraiškos turi būti pateiktos kiek įmanoma anksčiau, tačiau ne vėliau 
kaipiki kiekvienų metų gruodţio 31 d., kad licencijos būtų išduotos kitais 
metais. 

 

2.7        ISSF Arbitrų komitetas vertina ir tinkamas paraiškas patvirtina pasitelkęs 
ISSF Medicinos komitetą, jeigu tokia pagalbareikalinga, savo metinio 
susirinkimo metu, kuris paprastai rengiamas kiekvienų metų sausio 
pabaigoje (ţiūrėti ISSF įstatus). Kilus kokiųnors abejonių, kreipiamasi į 
Stendinio šaudymo komitetą. 
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2.8         Gavusi patvirtinimą, ISSF būstinė išduoda stendinio šaudymo teisėjų 

licencijas. Galiojančios licencijos turi būti pasirašytos ISSF generalinio 
sekretoriaus ir ISSF Arbitrų komiteto pirmininko. 

 

2.9        Šios licencijos siunčiamos nacionalinėms federacijoms, kad būtų 
pristatytos licencijų turėtojams. 

 

2.10 Uţ kiekvieną naują licenciją turi būti sumokėtas 20,00 eurų mokestis. 
 

3 LICENCIJOS GALIOJIMO TERMINAS IR JO PRATĘSIMAS 
 
3.1  Visos ISSF stendinio šaudymo teisėjų licencijos išduodamos ketverių (4) 

metųlaikotarpiui. 
 

3.2 Šiam laikotarpiui pasibaigus, licenciją galima atnaujinti. 
 

3.3              Nacionalinė federacija privalo ISSF būstinei pateikti visus prašymus dėl 
licencijos atnaujinimo kartu su uţpildyta atnaujinimo forma (ţiūrėti formą 
gairių pabaigoje). 

 

3.4              Kreipusis dėl atnaujinimo turimos licencijos grąţinti nereikia, tačiau 
pasibaigus galiojimo laikui ji tampa nebegaliojanti. Paraiškos dėl 
atnaujinimo turi būti pateikiamos likus maţiausiai trims (3) mėnesiams iki 
licencijosgaliojimo datos pabaigos. 

 

3.5       Visus atnaujinimus nagrinėja Teisėjų komiteto pirmininkas, 
bendradarbiaudamas su ISSF būstine bei Šaudymo iš dvivamzdţių 
šautuvų komiteto pirmininku ir, kai kuriais atvejais, su Medicinos 
komitetu. Atnaujintos licencijos grąţinamos nacionalinei federacijai. 

 

3.6  Uţ kiekvieną licencijos atnaujinimą turi būti sumokėtas 15,00 eurų 
mokestis. 

 

4 LICENCIJOS GALIOJIMO PABAIGA 
 
4.1         Pasibaigus ketverių (4) metų stendinio šaudymo teisėjų licencijos 

galiojimo laikotarpiui ir per dvejus (2) metus jos neatnaujinus, licencijos 
turėtojas pašalinamas iš ISSF sąrašo. Tokiu atveju dėl būsimų licencijų 
turi būti kreipiamasi pagal licencijos įgijimo nuostatus, įskaitant kurso (-ų) 
lankymą. 

 

4.2             Nacionalinė licencijos turėtojo federacija turi teisę bet kuriuo metu 
kreiptis dėl ISSF stendinio šaudymo teisėjo licencijos panaikinimo. 
Licencijos turėtojas gali būti pašalintas iš sąrašo. Tokiu atveju licencija 
turi būti grąţinta ISSF. 
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4.3        Jeigu stendinio šaudymo teisėjo regėjimas nebeatitinka standarto arba 
licencijos turėtojas nevykdo savo kaip teisėjo pareigų ar kenkia ISSF 
interesams ar reputacijai, teisėjo licencija gali būti panaikinta. Licencijos 
turėtojas pašalinamas iš ISSF sąrašo, o licencija turi būti grąţinta ISSF. 
Visos ISSF stendinio šaudymo teisėjų licencijos yra Tarptautinės 
šaudymo sporto federacijos nuosavybė. 

 

5 STENDINIO ŠAUDYMO TEISĖJŲ KURSAI  
 
5.1          Oficialiais stendinio šaudymo teisėjų mokymo kursais laikomi tik tie 

kursai, kurie yra patvirtinti ir pripaţįstami ISSF. Paraiškos dėl 
pripaţinimo turi būti pateiktos ISSF būstineipagal formą„Paraiška 
dalyvauti ISSF stendiniošaudymo teisėjų kursuose― (ją galima gauti 
ISSF būstinėje) kiek įmanoma greičiau iki numatytų kursų pradţios. 
Paraiškoje turi būti nurodyta: 

 

5.1.1 kur bus vedamaskursas; 
 

5.1.2 kurso data; 
 

5.1.3 šaudymo rungtys, kurios bus aptariamos: 
 

5.1.4        ISSF „A― kategorijos teisėjo licencijos turėtojo(-ų), kuris siūlomasvesti 
kursą, pavardė (-s) (jisprivalo turėti galiojančią atitinkamos (-ų) rungties 
(-ų) „A― licenciją); 

 

5.1.5 išlaidos, kurias patirs nacionalinis organizatorius; 
 

5.1.6 kokia kalba (kalbomis) bus vedamas kursas; 
 

5.1.7  iš kurios nacionalinės federacijos (nacionalinių federacijų) atvyks dalyviai; 
 

5.2         ISSF stendinio šaudymo teisėjų kursai remiasiISSF Stendinio 
šaudymo teisėjų mokymo gairėmis (jas rengia ir atnaujina Stendinio 
šaudymo komitetas). Kursų tikslas – uţtikrinti, kad pareiškėjai ISSF 
stendinio šaudymo teisėjų licencijoms gauti tinkamai suprastų taisykles, 
o paraiškos atitiktų rungtis, kurioms pareiškėjaisiekia gauti stendinio 
šaudymo teisėjo licenciją. Paprastai pareiškėjai ISSF stendinio šaudymo 
teisėjo licencijaigauti turi turėti aukščiausios kategorijos nacionalinę 
stendinio šaudymo teisėjo licenciją. Jeigu šalyje nėra nacionalinės 
licencijų sistemos, pareiškėjai privalo turėti atitinkamos praktinės 
patirties. 

 

5.2.1            Kiekviena kurso dalis turi būti pradedama kurso tikslo ir turinio aiškinimu, 
vėliau pereinant prie stendinio šaudymo teisėjo pareigų. 

 

5.3                Dėstytojo pavardė turi būti pateikta ISSF ir jos patvirtinta. Organizatorius 
gali siūlyti dėstytojus ISSF patvirtinti bei gali paprašyti parūpinti tinkamų 
dėstytojų. Dėstytojai privalo turėti aukštą kvalifikaciją bei galiojančią 
ISSF „A― kategorijos teisėjo licenciją. 

 

5.3.1     Jeigu yra tik vienas (1) dėstytojas, skirtingos rungtys turi būti 
nagrinėjamos eilės tvarka. Tai turi būti daroma atsiţvelgiant į 
mokymotvarkaraštį, kad dalyviai galėtų susipaţinti su kurso turiniu ir 
susitarti dėl dalyvavimo skirtingose jo dalyse. 
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5.3.2        Jeigu yra įvairių rungčių dėstytojų, tuomet kurso įţanga turėtų būti 

rengiama visiems dalyviams kartu. Vėliau dalyviai gali pasiskirstyti į 
atskirų rungčių paskaitas. 

 

5.3.3      Organizatorius privalo apmokėti dėstytojo (dėstytojų) kelionės, 
apgyvendinimo, maitinimo ir vietinių kelionių išlaidas. 

 

5.4               Kursasturi trukti maţiausiai vieną (1) dieną, o jeigu nagrinėjamos kelios 
rungtys iš eilės, šis terminas turi būti pratęstas. 

 

5.5         Organizatorius įsipareigoja suteikti mokymopatalpas su veiksmingam 
mokymui ir klausytojamsreikiama įranga ir priemonėmis. 

 

5.6                Į kiekvienosvieno dėstytojo rengiamos rungties paskaitasturi būti 
priimama daugiausiai 15 dalyvių. Siekiant, kad kurso išlaidos atsipirktų, 
rekomenduojama, kad kursą lankytų maţiausiai aštuoni (8) dalyviai. 

 

5.6.1      Dalyviai turi turėti gerus praktinės stendinio šaudymo teisėjų darbo 
patirties pagrindus, sukauptos iki lankant kursą. Dalyviai, turintys 
nedaug praktinės patirties, prieš kreipdamiesi dėl ISSF stendinio 
šaudymo teisėjo licencijos turi įgyti praktinės patirties dalyvaudami 
daugelyje nacionalinių varţybų ir padedantpatyrusiam teisėjui. 

 

5.6.2          Organizatorius turi kiek įmanoma anksčiau paskelbti informaciją apie 
kursą.Pranešime turi būti pateikta visa informacija apie datas, laiką, 
apgyvendinimą, maitinimą, vietines keliones, kainas ir bet kokia kita 
svarbi informacija. 

 

5.6.3         Kiekvienas dalyvis turi gauti registracijos formą, kurią turi uţpildyti 
irnurodytisavo pavardę, adresą bei gimimo datą. Dalyvis privalo nurodyti 
savo patirtį ir bet kokias specialiąsias ţinias, kuriųįgijo varţybose, 
kuriose ėjo teisėjo pareigas, bei nacionalinėje federacijoje įgytą 
kvalifikaciją. 

 

5.6.4       Priimami tik tie dalyviai, kurie priklauso nacionalinei federacijai.Dalyvauti 
nepatyrusiems ţmonėms turi būti draudţiama. 

 

5.7           Patenkinamai kursą uţbaigusiems dalyviams išduodami ISSF diplomai. 
Asmenims, kurie neįvykdo diplomo išdavimo standarto reikalavimų, 
ISSF dalyvio paţymėjimai neišduodami, tačiau organizatoriai raginami 
išduoti kursąrengusios federacijos paţymėjimus. 

 

5.8                ISSF diplomas negarantuoja, kad bus išduota ISSF stendinio šaudymo 
teisėjo licencija, jis tik patvirtina sėkmingą oficialaus kurso baigimą. 
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5.9    Kurso pabaigoje dėstytojas turi parašyti ir pateikti ataskaitą 

pagalformą„Oficialaus ISSF stendiniošaudymo teisėjų kurso ataskaita― 
kartu su kurse dalyvavusių ir kursą pagal ISSF stendiniošaudymo teisėjų 
licencijai gauti reikalingą standartą baigusių asmenų (t. y. asmenų, kurie 
gavo diplomą) sąrašu nurodydamas, kurioms rungtims diplomas galioja. 
Jeigu įmanoma, ataskaitoje reikėtų nurodyti, ar asmenys jau turi 
pakankamai praktinės patirties, ar prieš ISSF stendinio šaudymo teisėjo 
licencijos išdavimą tikslinga būtų įgyti papildomos praktinės patirties. 
Ataskaita turi būti kiek įmanoma greičiau nusiųsta į ISSF būstinę, kad 
ISSF generalinis sekretorius ir ISSF Arbitrų komiteto pirmininkas su ja 
susipaţintų. 

 

5.10             Sprendimus dėl oficialaus stendinio šaudymo teisėjų kursų pripaţinimo 
priima ISSF generalinis sekretorius ir ISSF Arbitrų komiteto pirmininkas. 

 

5.11              Nacionalinės federacijos, kurios neturi laisvų tinkamos kvalifikacijos 
ISSF „A― kategorijos licencijas turinčių teisėjų, galinčių vesti oficialius 
ISSF kursus pagal pirmiau minėtas sąlygas, skatinamos prašyti ISSF 
generalinio sekretoriaus ar ISSF Arbitrų komiteto pirmininkopagalbos. 

 

5.12       Nacionalinės šaudymo federacijos skatinamos rengti nacionalinių 
stendinio šaudymo teisėjų licencijų kursus, tačiau šie kursai 
nepripaţįstami oficialiais ISSF kursais. 

 

6  STENDINIO ŠAUDYMOTEISĖJŲREGĖJIMO PAŢYMOS 
 
6.1          Siekiant uţtikrinti, kad stendinio šaudymo teisėjai galėtų sąţiningai ir 

nešališkai atlikti savo pareigas, jie turi pasiţymėti geru regėjimu. Todėl 
visi stendinio šaudymo teisėjai privalo gautioftalmologo ar kito tinkamos 
kvalifikacijos medicinos gydytojo atliktoakių ir regėjimo patikrinimo 
paţymą. 

 

6.2          Šių gairių pabaigoje pateikta forma turi būti pateikta kartu su paraiška 
licencijai gauti. Teikiant paraišką licencijai gauti ar paraišką licencijai 
atnaujinti, pridedama regėjimo patikrinimo paţyma turi būti išduota ne 
anksčiau kaip prieš tris (3) mėnesius. 

 

6.3       Eidamistendinio šaudymo teisėjų pareigas bet kuriose ISSF varţybose 
visi stendinio šaudymo teisėjai privalo turėti regėjimo patikrinimo 
paţymą, išduotąne anksčiau kaipprieš dvejus (2) metus. Prieš 
prasidedant bet kokioms varţyboms šias paţymas turi patikrinti teisėjų 
vadovas. 

 

6.4 Regėjimo standartai 
 

6.4.1         Kiekvienos akies regėjimo aštrumas turi būti 0,7 (prilygstantis 6/9 ir 
20/30) ar geresnis su korekcija ar be jos. 

 

6.4.2 Turi būti nesutrikęs regėjimas naktį. 
 

6.4.3 Asmuoturi normaliai matyti spalvas. 
 

6.4.4 Negali būti diplopijos (dvejinimosi akyse). 
 

6.4.5 Abiejų akių regėjimo laukas turi būti normalus. 
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6.4.6           Apie per ketverius (4) metus atsiradusį diabetą ar bet kokiąpatologinę 

akių būklę, galinčią sukelti ţymų regėjimo aštrumo ar regėjimo lauko 
suprastėjimą, privaloma pranešti ISSF, kad ISSF turėtų galimybę 
pareikalauti papildomų tyrimų arba priimti sprendimą dėl trumpesnio 
licencijos galiojimo laiko. 

 

6.5          Jeigu pasireiškiakoks nors bet kurio stendinio šaudymo teisėjo regėjimo 
sutrikimas, tokiam teisėjui negalima leisti teisėjauti iki bus vėl patvirtinta, 
kad jo regėjimas atitinka bent jau maţiausius standarto reikalavimus. 

 

7 SPECIALŪS SUSITARIMAI DĖL STENDINIO ŠAUDYMO TEISĖJŲ 

LICENCIJŲ IŠDAVIMO 
 

7.1            Išskirtiniais atvejais ISSF stendinio šaudymo teisėjo licencija gali būti 
išduodama, kai būtina uţtikrinti, kad būtų pakankamai kvalifikuoto 
personalo renginiuose, kuriuose gali būti pasiekti pasaulio 
rekordai:pavyzdţiui, kai būtina pakeisti varţybų vietą arba reikia pakeisti 
anksčiau paskirtą teisėją. 

 

7.2 Paraišką turi pateikti nacionalinė federacija. 
 

7.3 Paraiškas nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima ISSF generalinis 
sekretorius kartu su ISSF Arbitrų komiteto pirmininku. 

 

7.4       Tokiu būdu išduotos licencijos įtraukiamos į licencijų turėtojų sąrašą. 
Kitame ISSF Arbitrų komiteto susirinkime pirmininkas privalo informuoti 
komitetą apie tokiu būdu suteiktas licencijas. 

 

7.5        Tokiu būdu licencijos turi būti išduodamos tik labaikvalifikuotiems 
asmenims. Turi būti laikomasi įprastų standartų, keičiamas tik 
administracinis procesas. 

 

8 PARAIŠKOS STERNDINIO ŠAUDYMO TEISĖJO LICENCIJAI 

GAUTI IR REGĖJIMO PATIKRINIMOFORMOS 
 

8.1         Siekiant supaprastinti licencijos išdavimo administravimą, kreipiantis dėl 
stendinio šaudymo teisėjo licencijos reikėtų naudotis pridėtomis 
formomis. 

 

8.2 Kiekviena paraiška pateikiama kartu su viena (1) nauja pareiškėjo3 x 2 
cm dydţio nuotrauka arba skaitmeninė nuotrauka, kurios raiška300 
dpi,turi būti nusiųsta į ISSF būstinę. Nuotraukos fonas turi būti neutralus. 
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Tarptautinė šaudymo sporto federacija 

 
 

 
 

Paraiška stendinio šaudymo teisėjo licencijai 
gauti 

Federacija
 

Nacionalinės federacijos pavadinimas 
Patvirtina paraišką, 
pateiktą 

  
 
 

 
Pavardė(-s) Vardas(-ai) 

 
 Gimimo 

data: 

         

Diena Mėnuo Metai 

Prašome nurodyti, jeigu jau turite kurios nors rungties ISSF arbitro ar 
teisėjo licenciją. Numeris: 

 

 

suteikti ISSF stendinio šaudymo licenciją tranšėjinio šaudymo, 
dupletų šaudymo ir šaudymo apvalioje aikštelėjerungtims 

 
Pareiškėjas dalyvavo toliau nurodytuose oficialiuose ISSF stendinio šaudymo teisėjų kursuose: 

Rungtys Kurso data Vieta Dėstytojas 
    

    

    

Patvirtinama, kad pateikta informacija yra teisinga, kad pareiškėjas turi nacionalinio 
teisėjo patirtiesir kad pridėtos nuotraukos yra pareiškėjo. 

 
 

Pasirašyta 
Federacijos 
vardu: 

  
Prašome pridėti 

vieną naują 
nuotrauką, kurios 

dydis 3 x 2 cm 
 

arba 

 
ISSF 

būstineinusiųsti 
skaitmeninę 

nuotrauką (300dpi) 

 

Pavardė 
spausdintinėmis 
raidėmis: 
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(Paraiškos stendinio šaudymo teisėjo licencijai gauti antrasis puslapis) 
 

Negalia 
 

Ar turite kokį nors fizinį sutrikimą, kuris neleistų jums  
atlikti visų šaudymo iš dvivamzdţių šautuvų teisėjui priskirtų pareigų 
rungtyse, dėl kurių licencijos kreipiatės? 

Taip ☐ 
 

Ne ☐ 

Jeigu taip, prašome pateikti atskirą laišką, apibūdinantį jūsų negalią. 
 

Kalbų įgūdţiai 
Įvertinkite, kaip kalbate ISSF kalbomis: 

Kalba Kalbėjimas Supratimas 

 Laisvai Gerai Pagrindai Laisvai Gerai Pagrindai 

Anglų       

Arabų       

Prancūzų       

Vokiečių       

Rusų       

Ispanų       

 

Pareiškėjo patvirtinimas 
 

Patvirtinu, kad visa mano paraiškoje pateikta informacija 
yra tikra ir teisinga. 

 
Data: 

 Pareiškėjo 
parašas: 

 

Pridedamas mokestis: 20,00 eurų ☐ 

Pridedama nuotrauka ☐ ISSF būstinei nusiųsta skaitmeninė nuotrauka ☐ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Oficialiam Tarptautinės šaudymo sporto federacijos naudojimui: 
 

Patvirtinimo ir patikrinimo data:  

Rekomenduojama   Nerekomenduojama  

Licencijos rūšis  Atidėta iki  

 
Asmuo 

 
 

Teisėjų komiteto vardu 

 
Data 

 

Tranšėjinė Dupletų Apvali 

☐ ☐ ☐ 
 
 

Išdavimo 
data 

 

Sąskaitos 
faktūros 
numeris 

 

Išsiųsta (paštu, 
įteikta asmeniškai) 
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Tarptautinė šaudymo sporto federacija 

 
 
 

Paraiška atnaujintistendinio šaudymo teisėjo 
licenciją 

Federacija
 

Nacionalinės federacijos pavadinimas 

Patvirtina 
paraišką, 
pateiktą 

  
 

 
 

Pavardė(-s) Vardas(-ai) 
 

Gimimodata:         

Diena Mėnuo Metai 

 
 
 
 

Licencijos numeris: 

Licencijai atnaujinti 

ISSF federacija narė patvirtina, kad per pastaruosius ketverius metus pareiškėjas 
įgijo tarptautinio, regioninio ir nacionalinio lygio varţybų stendinio šaudymo teisėjo 

darbo patirties. 
Pareiškėjas yra geraisusipaţinęs su šiuo metu galiojančiomis ISSF taisyklėmis ir 

nuostatais. 
 

 

Patvirtinama, kad pateikta informacija yra teisinga, o pridedama nuotrauka (-
os)yra pareiškėjo. 

 

 
 

Pasirašyta 
Federacijos 
vardu: 

  
Prašome pridėti 

vieną naują 
nuotrauką, kurios 

dydis 3 x 2 cm 
 

arba 
 

ISSF 
būstineinusiųsti 

skaitmeninę 
nuotrauką (300dpi) 

 

Pavardė 
spausdintinė
mis raidėmis: 

 

Pridedamas mokestis: 15,00 eurų ☐ 

Pridedama nuotrauka ☐ ISSF būstinei nusiųsta skaitmeninė nuotrauka ☐ 
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Regėjimo patikrinimo forma ir paţyma 
 

 

Pareiškėjas: 

Pavardė(-s)   Vardas(-ai) 

 

Gimimo 
data: 

        

Diena Mėnuo Metai 

Patvirtinantis medicinos gydytojas aroftalmologas: 
Pavardė, kvalifikacija ir medicinos specialybė (pavyzdţiui,Dr. AB Cook, MD, bendrosios praktikos gydytojas) 

 

Pavardė 
 

 Adresas  El. paštas 
 

Telefonas  Faksas  Mobilusis telefonas  

1. 

Ar kiekvienos akies regėjimo aštrumas yra 0,7 (6/9 arba 20/30) 
ar geresnis? 

Taip, be korekcijų ☐Taip, bet tik su korekcija ☐ 
 

Korekcijos:Kairė akis: …............Dešinė akis: …......…….. 

Ne☐ 
 

2. 
Ar yra kokių nors regėjimo naktį sutrikimų poţymių ar įrašų apie 

tai ligos istorijoje? 
Taip  ☐Ne ☐ 

3. Ar yra koks nors spalvų matymo trūkumas? Jeigu taip, kokio 
pobūdţio tai trūkumas? 

Taip  ☐ Ne ☐ 

4. Ar yra kokių nors diplopijos poţymių? Taip  ☐ Ne ☐ 

5. Ar yra kokių nors abiejų akių regėjimo lauko trūkumų? Jeigu 

taip, pridėkite regėjimo lauko ţemėlapius! 
Taip  ☐ Ne ☐ 

6. Ar yra kokių nors kitų patologinių regos būklės ar diabeto 
poţymių? Jeigu taip, kokia tai būklė (būklės)? 

Taip  ☐ Ne ☐ 

Medicinos gydytojo aroftalmologo pareiškimas: 
Patvirtinu, kad patikrinau pirmiau nurodyto asmens regėjimą, patikrinau jo asmenstapatybę ir 

teisingai atsakiau į pirmiau pateiktus klausimus. 

Patikrinimo 
data: 

 
Pavardė: 

 Parašas ir 
spaudas 

 

Nacionalinės federacijos pareiškimas: 
Patvirtiname, kad mūsų federacija visiškai remia pareiškėją, dirbantį tarptautiniu 

stendinio šaudymo teisėju. 

Patikrinimo 
data: 

 
Pavardė: 

 Parašas ir 
spaudas 

 

Tik ISSF oficialiam naudojimui: 

Tiriama ☐ Atmesta ☐ Patvirtinta ☐ 
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3.12.3.10 skirsnis, A priedas 
 
 
 
 

Viešųjų ryšių veiklos gairės 
 
 
 

1 Viešieji ryšiai su šaudymo sporto įrangos tiekėjais 
 

ISSF kliaujasivisų šaudymo sporte naudojamos įrangos 
elementusgaminančių ir platinančių įmonių bendradarbiavimu, pagalba ir 
parama. Ginklų ir įrangos gamintojams turi būti prieinami nemokami 
įrenginiai, skirti smulkiamjų gaminių remontuiatlikti. 
 

Vietose, kuriose rengiami ISSF priţiūrimirenginiai ir susirinkimai,įmonės 
gali išsinuomoti vietą iškaboms. 
 

Įmonės gali teikti pasiūlymus dėl reklaminių ir skelbimų programų, 
kuriose dalyvauja ar joms pritaria. Dėl kiekvienos programosreikalingas 
specifinis susitarimas. 
 

ISSF gali suteikti leidimą naudoti oficialiąISSF emblemą. Taip 
sudaromos sąlygos didesnei šaudymo sporto reklamai. 
 

Reklamos kūrėjų prašymai, kuriuose išsamiai nurodyti pasiūlymai ir 
sąlygos, turi būti teikiami ISSF generaliniam sekretoriui, kuris pristato 
juos nagrinėti ISSF Vykdomajam komitetui. 
 

Visos pajamos turi būti pervestos į ISSF sąskaitas. 
 

2 Viešieji ryšiai su ţiniasklaida 
 

Siekdamaplataus ISSF čempionatų ir renginių nušvietimo ţiniasklaidoje, 
ISSF tikisi palaikyti kuo geresnius viešuosius ryšius su spaudos, radijo ir 
televizijos tarnybomis. Remdamas sėkmingus santykius su ţiniasklaida, 
Organizacinis komitetas veiksmus privalo koordinuoti su ISSF 
komunikacijos vadovu ir suteikti: 

 

 spaudos konferencijų salę šaudyklose su visomis moderniausiomis 
telekomunikacijų sistemomis, nemokama interneto prieiga, telefono, 
kopijavimo įranga ir kitais atitinkamais ištekliais; 
 

 uţ ţiniasklaidą atsakingą asmenį; 
 

 vietas, kuriose bus rengiami interviu ir spaudos konferencijos su 
teisėjais, sportininkais ir treneriais; 
 

 procedūras, leidţiančias ţiniasklaidaifilmuoti prie šaudyklų ir rengti 
reportaţus varţybų metu; 
 

 procedūras, suteikiančias ţiniasklaidos personalui tinkamą galimybę 
bendrauti su sportininkaisir komandų vadovais. 

 
 

 

2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas) - 109 - 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 
 

 
3 Viešieji ryšiai su bendruomene 

 
ISSF nori sukurti gerus santykius su visų bendruomenių, kuriose 
vykdomi ISSF čempionatai, rungtys ir susirinkimai, visuomenės nariais. 
 

Visuose ISSF čempionatuose, rungtyse ir susirinkimuose turi būti 
gerbiami bendruomenės įstatymai, taisyklės ir ekologiniai reikalavimai. 
 

Sekant olimpinės dvasios tradicija, šaudymo sportas privalo kurti 
geranoriškus santykius tarp visų ţmonių. 

 

 
 

Papildoma informacija pateikta „ISSF čempionatų organizavimo gairėse―ir 
„Ţiniasklaidos darbo organizavimo gairėse―. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 110 - 2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas) 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 
 

 

 

3.12.3.11 skirsnis, B priedas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nušvietimoţiniasklaidoje, transliacijų ir 

reklamos gairės 
 
 
 
 

1 Visa informacija apie komercines teises, įskaitant visų ISSF čempionatų 
ir kitų oficialių ISSF renginių (generalinių asamblėjų, kongresų ir pan.) 
nušvietimąţiniasklaidoje, transliacijas ir reklamą yra Tarptautinės 
šaudymo sporto federacijos nuosavybė ir yra išsamiai aprašytašio 
taisyklių rinkinio „ISSF tinkamumo dalyvauti, ISSF komercinių teisių ir 
ISSF finansavimo beireklamos taisyklėse―. 

 

2 Informaciją apie nušvietimąţiniasklaidoje ir transliacijas galima rasti ISSF 
būstinėje esančiose „Ţiniasklaidos darbo organizavimo gairėse―. 
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3.12.3.12 skirsnis, AC priedas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sportininkų komitetas 
 
 
 
 

1 SPORTININKŲ KOMITETO TIKSLAI IR SIEKIAI 
 
1.1                 Rinkti informaciją ir sportininkų nuomonęapie jų poreikius ir 

problemas, susijusias su olimpinėmis ţaidynėmis ir ISSF 
čempionatais. 

 

1.2                 Išreikšti nuomonę bei teikti rekomendacijas šiomis temomis ir 
perduoti jas atitinkamiems ISSF organams. 

 

1.3 Uţmegzti santykius su kitų tarptautinių federacijų sportininkų 
komitetais bei koordinuoti šią veiklą. 

 

1.4                Dalyvauti darbo grupėse, uţtikrinti geriausias įmanomas tiek 
sportininkų mokymo, apgyvendinimo ir gyvenimo sąlygas, tiek 
pagrindinių tarptautinių čempionatų varţybų vykdymosąlygas. 

 

1.5 Prisidėti prie kovos su dopingu ir narkotikais. 
 

1.6 ISSF viduje sukurti tiesioginį ryšį su sportininkais. 
 

2 STRUKTŪRA 
 
2.1                      ISSF Sportininkų komitetą turi sudaryti septyni (7) nariai, keturis (4) 

iš jų kas ketverius (4) metus rengiamuose ISSF pasaulio 
čempionatuose renka dalyvaujantys sportininkai, o kitus tris (3) 
narius skiria ISSF Vykdomasis komitetas. 

 

2.1.1               Siekiant uţtikrinti pusiausvyrą tarp ţemynų, lyčių ir rungčių, be 
keturių (4) renkamų sportininkų, ISSF Vykdomasis komitetas 
lygiateisiais komiteto nariais skiria tris (3) papildomus sportininkus. 

 

2.2 Kiti rinkimai rengiami Pasauliočempionato metu. 
 

2.2.1              ISSF Vykdomasis komitetas tris (3) papildomus narius skiria 
susirinkime sportininkams jau išrinkusketuris (4) komiteto narius. 
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2.3             Sportininkas, kurio kandidatūrakeliama, turi būti niekada nebuvęs 
pripaţintas kaltu dėl dopingo vartojimo ir privalo būti dalyvavęs 
arba paskutinėse olimpinėse ţaidynėse, arba ankstesniame ar šiuo 
metu vykstančiame pasaulio čempionate. 

 

2.4                    ISSF Sportininkų komiteto pirmininkas renkamas ISSF Vykdomojo 
komiteto susirinkime, kuris surengiamasišrinkuskomiteto narius. 

 

2.5                 Darbo komitetelaikotarpis yra ketveri (4) metai, visi nariai gali būti 
perrenkami. Pasitraukęs iš dalyvavimo tarptautinėse varţybose 
komiteto naryspareigas komitete gali eiti ne ilgiau kaipketverius (4) 
metus nuo pasitraukimo iš tarptautinio sporto. 

 

2.6                       Pirmininkas tampa Vykdomojo komiteto nariu ir dalyvauja visuose 
Vykdomojo komiteto susirinkimuose kaip ţodţio ir balso teisę 
turintis sportininkų atstovas. 

 

2.7 ISSF Sportininkų komitetas gali rengti vieną (1) arba du (2) 
susirinkimus per metus. 

 

3 RINKIMŲ PROCEDŪRA 
 

3.1                  ISSF federacijos narės gali pasiūlytikandidatą į ISSF Sportininkų 
komitetą atsiţvelgdamos į įstatus, tačiau turi tai padaryti ne 
anksčiau kaipprieš du (2) mėnesius ir ne vėliau kaip likus15 dienų 
iki pasaulio čempionato atidarymo ceremonijos dienos. 

 

3.2            ISSF būstinė paskelbia visų siūlomų kandidatų sąrašą su 
trumpomis jų biografijomis. Šis sąrašas skelbiamas ISSF interneto 
svetainėje. 

 

3.3               Kartu su visų pasaulio čempionate dalyvaujančių sportininkų 
akreditacijomis kiekvienam vyrų ar moterų grupėje 
uţsiregistravusiam sportininkui įteikiamas balsavimo biuletenis, 
kuriame nurodyti visi kandidatai ir informacija apie balsavimo 
procedūrą. 

 

3.4                 Kiekvienas sportininkas gali balsuoti daugiausiai uţ keturis (4) 
rinkimų biuletenyje nurodytus kandidatus. 

 

3.5               Keturi(4) didţiausią balsų skaičių surinkę sportininkai laikomi 
išrinktais ISSF Sportininkų komiteto nariais. 

 

4 TRIJŲ PAPILDOMŲ NARIŲ SKYRIMAS 
 

4.1             ISSF Vykdomasis komitetas tris (3) papildomus Sportininkų 
komiteto narius paskiria savo kito susirinkimo, kuris rengiamas po 
sportininkų rinkimų, metu. 

 

4.2            Skyrimas vykdomas renkant asmenis, nurodytus visų rinkimų 
kandidatų sąraše. 

 

4.3 To paties susirinkimo metu Vykdomasis komitetas išrenka 
Sportininkų komiteto pirmininką. 
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5 FINANSINĖ KOMITETO SITUACIJA 

 

5.1               Paprastai ISSF federacija narė, pasiūliusi išrinktą narį, yra 
atsakinga uţ paramą, kad sportininkas galėtų dalyvauti komiteto 
susirinkimuose, atsiţvelgiant į įstatus. 

 

5.2       ISSF Vykdomasis komitetas priima sprendimus dėl finansinės 
paramos susirinkimo tikslais bei nustato dienpinigių sumą 
kiekvienam susirinkime dalyvaujančiam sportininkui. 

 

6 BENDRAVIMO BŪDAS 
 
6.1               ISSF interneto svetainės pagrindu veikia oficiali ISSF Sportininkų 

komiteto interneto svetainė. Internetas gali būti viena iš 
bendravimo priemonių. 

 

6.2 Pranešimai skelbiami ISSF NAUJIENŲ ţurnale. 
 

7 PASTABOS 
 
7.1                  Į Sportininkų komitetą išrinkti ar jo nariais paskirti sportininkai 

privalo būti susipaţinę su savo, kaip sportininkų atstovų, 
pareigomis. 

 

7.2 Jie privalo stengtis dalyvauti visuose susirinkimuose. 
 

7.3                        Jie turi būti motyvuotiprisidėti prie šaudymo sportoir olimpinio 
judėjimo. 

 

7.4                       Jie taip pat turi būti atsakingi uţ jaunųjų sportininkų lavinimą. 
 

7.5                     Jie turi būti apmokyti darbo Sportininkų komitete laikotarpiu dirbti 
kaip atstovai ar teisėjai tiek tarptautinėse, tiek nacionalinėse 
federacijose. 
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Tarptautinė šaudymo sporto federacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSFTINKAMUMO DALYVAUTI, 
 
 

 

ISSF KOMERCINIŲ TEISIŲ  

IR 

ISSF FINANSAVIMO IRREKLAMOS 

TAISYKLĖS 
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PASTABA. 
 

Diagramos ir lentelės, kuriose pateikiama specifinė informacija, turi tokią pačią 

reikšmę kaip ir skaitmenimis paţymėtos taisyklės. 
 
 
 

 
LABAI SVARBI PASTABA. 

 

Prašome įsidėmėti, kad olimpinėse ţaidynėse taikoma 50 TOK Olimpinės 
chartijos taisyklė (Reklama, demonstracijos, propaganda)! 
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4.1 SPORTININKŲ TINKAMUMAS DALYVAUTI 
 

4.1.1          ISSF Tinkamumo dalyvauti taisyklėse apibrėţiamos sąlygos, 
kuriomis sportininkai pripaţįstami kaip tinkami dalyvauti ISSF 
čempionatuose (ţiūrėti ISSF Bendruosius nuostatus). Šių 
Tinkamumo dalyvauti taisyklių turi būti grieţtai laikomasi visuose 
ISSF čempionatuose. 

 

4.1.2            Pagrindiniais ISSF Tinkamumo dalyvauti taisyklių dokumentais 
ISSF laiko Olimpinės chartijos 40 taisyklę (Tinkamumo dalyvauti 
kodeksas), 41 taisyklę (Dalyviųpilietybė) ir 50 taisyklę (Reklama, 
demonstracijos, propaganda) bei organizacijos nuostatus. 

 

4.1.3       Tam, kad būtų tinkamas dalyvauti ISSF čempionatuose, 
sportininkas į čempionatą turi būti uţregistruotas atsiţvelgiant į 
Bendrųjų nuostatų 3.6 straipsnį savo nacionalinės federacijos, kuri 
turi būti gerą reputaciją turinti ISSF federacija narė. Į olimpines 
ţaidynes ar ţemyno ţaidynes sportininkus registruoja atitinkamų 
valstybių NOK. Uţregistruoti sportininkai turi: 

 

4.1.3.1          būti išrinkti dalyvauti atsiţvelgiant į sportininkų nacionalinės 
federacijos nustatytas procedūras, tačiau į olimpines ţaidynes 
uţregistruoti sportininkai taip pat turi atitikti „Specialiąsias 
dalyvavimo olimpinių ţaidynių šaudymo sporto rungtyse taisykles― 
(Q priedas, ISSF Bendrieji nuostatai); 

 

4.1.3.2 būti šalies, kuriaijie atstovauja, piliečiai pagalOlimpinę chartiją ir 
ISSF Bendruosius nuostatus; 

 

4.1.3.3              nebūti buvępripaţinti kaltais dėl netinkamo ar nesportiško elgesio, 
ypač dėl dopingo vartojimo, smurto, rasizmo ir nemoralios ar 
neteisėtos laţybų veiklos; 

 

4.1.3.4           nebūti paţeidę ISSF Finansavimo ir reklamos taisyklių, kurios 
išdėstytos šiose taisyklėse. 

 

4.1.4                ISSF čempionatuose besivarţantys sportininkai gali tiesiogiai ir 
netiesiogiai priimti piniginius mokėjimus ar kitus prizus, kaip 
apdovanojimus ar paskatinimą dalyvauti varţybose, tačiau jokio 
sportininko dalyvavimas olimpinėse ţaidynėse negali priklausyti 
nuo kokio nors finansinio atlygio (Olimpinių ţaidynių Tinkamumo 
dalyvauti kodeksas). 

 

4.1.5             Sportininkas, kuris sąmoningai dalyvauja ISSF uţdraustose 
varţybose, Vykdomojo komiteto nustatytam laikotarpiui gali būti 
pašalintas iš ISSF čempionatų. 

 

4.1.6           Nacionalinė federacija, į ISSF čempionatus uţregistravusi 
sportininką, kuris yra pašalintas iš varţybų pagal ISSF antidopingo 
taisykles ar kitas ISSF taisykles, netenka visų savo privilegijų, 
išskyrus teisę būti atstovaujamai kitoje generalinėje asamblėjoje. 
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4.1.7                    Kuomet moteriškos lyties sportininkės tinkamumas svarstomas dėl 
galimo hiperandrogenizmo ir yra pateiktas rašytinis prašymas tai 
padaryti, skiriama iš ISSF Medicinos komiteto narių ir kitų 
specialistų sudaryta specialistų grupė, kuri vertina įtariamą 
moteriškos lyties hiperandrogenizmoatvejį. Vertindamas ISSF 
Medicinos komitetas daţniausiai ir iš pagrindų remiasi TOK 
taisyklėmis, kurios nagrinėja galimo hiperandrogenizmo atvejus ir 
kurios galioja prašymo pateikimo metu. 

 

4.1.8               Sportininkas, kuriam pasibaigus lytinei brandai buvo atlikta lyties 
keitimo operacija ir kuris pageidauja dalyvauti ISSF čempionate, 
privalo atitikti specialias TOK nustatytas sąlygas ir kriterijus, kad 
galėtų tai padaryti. Prašymą dalyvauti ISSF čempionatuose po 
lyties keitimo operacijos sportininkas turi pateikti ISSF Medicinos 
komitetui prieš varţybas, o ISSF Medicinos komitetas ir kiti 
specialistai nusprendţia, ar jis atitinka TOK kriterijus, ar ne. 

 

4.1.9          Bet koks sprendimas, priimtas pagal 4.1.7 arba 4.1.8 skirsnį, gali 
būti skundţiamas išimtinai Tarptautiniam sporto arbitraţo teismui. 

 

4.1.10       Siekiant padėti apsaugoti suinteresuoto sportininko orumą ir 
privatumą, prašymai atlikti tyrimą, tyrimų metu surinkta informacija, 
tyrimų rezultatai ir sprendimai dėl konkrečių moteriškos lyties 
hiperandrogenizmo atvejų (ar galimų atvejų) ar lytį pakeitusių 
sportininkų atvejų ISSF yra laikomi konfidencialia informacija ir 
viešai neskelbiami ar neatskleidţiami. 

 

4.2 ISSF KOMERCINĖS TEISĖS 
 

4.2.1 KOMERCINIŲ TEISIŲ NUOSAVYBĖ IR NAUDOJIMASIS JOMIS 
 

Vadovaujantis ISSF Bendraisiais nuostatais, ISSF yra 
vienintelėtransliacijų, licencijavimo, rinkodaros, prekybos ir įrangos 
teisių, taip pat ir kitų, su ISSF varţybomis bei kitais ISSF oficialiais 
renginiais(generalinėmis asamblėjomis, kongresais ir pan.), 
susijusių teisių, kurios yra dar tik plėtojamos,turėtoja, išskyrus 
olimpines ţaidynes. 

 

ISSF turi teisę parduoti ISSF čempionatų, išskyrus olimpines 
ţaidynes, transliacijų ir rinkodaros licencijavimo, prekybos ir 
įrangos teises. 

 

ISST turi teisę nuspręsti perleisti dalį šių teisių ISSF čempionato 
organizatoriams remdamasišiomis gairėmis arba uţ mokestį, arba 
visiškai neatlygintinai. Tokiais atvejais renginio organizatorius ir 
ISSF susitaria dėl tokios sutarties sąlygų. 

 

4.2.2 ISSF LOGOTIPAS 
 

ISSF logotipas yra išskirtinė ISSF nuosavybė. Norint jį naudoti, 
reikalingas išankstinis ISSF patvirtinimas. Visa informacija apie 
ISSF logotipo išvaizdą, spalvą, šriftus ir naudojimą yra pateikta 
„ISSF korporatyvinės tapatybės ir dizaino― gairėse, kurias galima 
rasti ISSF būstinėje. 
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4.2.3 TRANSLIACIJOSIR KITOS ŢINIASKLAIDOS TEISĖS 
 

Prie šių teisiųpriskiriamas, bet tuo neapsiribojama, vaizdinės 
medţiagos (kartu su garso perdavimu, kuris priimamas kartu su 
vaizdu) perdavimas (tiesiogiai, vėliauar ryškiausiais momentais) į 
įprastinius vidaus ar namų televizijos imtuvus ar tokius būsimai 
išrastus prietaisus, kuriais naudojantis vaizdai bus transliuojami ar 
skleidţiami. Tokiai taip pat ţiniasklaidai priklauso, bet tuo 
neapsiribojama, radijas, ryškiausių momentų programos, 
tiesioginės transliacijosar interneto teisės, archyvai ir ţinių prieiga, 
taip pat perdavimas į mobiliuosius telefonus. 

 

ISSF sukūrė savo interneto svetainę ir komercinėmis ir 
komunikacijos galimybėmis naudojasiper interneto svetainę bei 
naudodamasi kitais elektros prietaisais, įskaitant ir tuos, kurie bus 
išvystyti ar išrasti. 

 

4.2.4 RINKODAROS TEISĖS IR REKLAMOS TAISYKLĖS 
 

Šios taisyklės taikomos visoms oficialioms ISSF čempionatų 
dalims (treniruotėms ir varţyboms, atidarymo, uţdarymo ir 
apdovanojimo ceremonijoms). 

 

Prie rinkodaros teisiųpriskiriamosvisos šiuo metu esančios ar dar 
tik atsirasiančios sporto varţybų rinkodaros, licencijavimo ir (ar) 
prekybos prekės. Tokių teisių pardavimas apima reklamos ir kitą 
atitinkamą naudą. 

 

Rėmėjų ţenklai, matomi įvairiose iškabose, reklaminėse juostose, 
plakatuose ar kitokiose priemonėse, gali būti demonstruojamiant 
sportininko aprangos ir įrangos šaudyklose bei kitų ISSF 
čempionatų įrenginių, jeigu toksrėmėjų ţenklų naudojimasatitinka 
šias taisykles. 

 

Olimpinių ţaidynių metu draudţiama bet kokia reklama iškabose, 
reklaminėse juostose, plakatuose ar kitokiose priemonėse, nebent 
tokią reklamą leistų TOK taisyklės, ypač Olimpinės chartijos 
Reklamos, demonstracijų, propagandos kodeksas. Olimpinėse 
ţaidynėse rėmėjų ţenklaiyra draudţiami ir privalo būti pašalinti ar, 
jeigu tai įmanoma, uţdengti tokios pat medţiagos ir spalvos 
audeklu, tik jeigu tai atitinka ISSF taisykles dėl tankumo ir tvirtumo. 

 

4.2.5 REKLAMA VARŢYBŲ VIETOJE 
 

ISSF čempionatų šaudyklose reklama negali būti statoma taikinių 
zonoje taip, kad ji trukdytų sportininkui taikytis į taikinius. 

 

ISSF pasilieka teisę kontroliuoti rėmėjų ţenklų naudojimąprie 
pagrindinių įėjimų į ISSF čempionatų šaudyklas, oficialių rezultatų 
lentų ir oficialių taškus rodančių ekranų, taikinių korpusų ir BIB 
numerių. 

 

Varţybų vietos planai ir pirmiau aprašyti reklamos plotai turi būti iš 
anksto patvirtinti ISSF. 
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Visi arba dalis reklamos plotų gali būti pagal sutartį išnuomoti 
vienai (1) agentūrai kaip vienas paketas. Jeigu priimamas 
spendimas dėl agentūros, generalinis sekretorius likus trims (3) 
mėnesiams iki ISSF čempionato ar oficialaus renginio agentūros 
pavadinimą ir sutarties duomenis privalo perduoti organizuojančios 
šalies federacijai narei. 

 

Visi kiti laisvi reklamos plotai yra organizatoriaus nuosavybė. 
 

4.3 FINANSAVIMAS IR REKLAMA 
 

4.3.1            Finansavimu laikoma sutartimi grįstabet kokios rūšies sportininko 
ar organizacijos sportininkui teikiama parama pinigine, prekių ar 
paslaugų forma. 

 

4.3.2            Šios taisyklės taikomos visoms oficialioms ISSF priţiūrimų 
čempionatų rungčių dalims (treniruotėms ir varţyboms, atidarymo, 
uţdarymo ir apdovanojimo ceremonijoms). 

 

4.3.3                     Nacionalinė federacija turi teisę sudaryti sutartį su komercine 
įmone ar organizacija dėl finansavimo, įrangos ar reklamos 
paslaugų teikimo.  

 

4.3.4                     Pavieniai sportininkai turi teisę sudaryti sutartį su komercine įmone 
ar organizacija dėl asmeninio finansavimo. 

 

4.3.4.1                 Tokios sutartys turi atitikti nacionalinių federacijų ir ISSF taisykles. 
 

4.3.5                   Finansavimo sutartyse gali būti numatyta leisti sutartį sudarančios 
komercinės įmonės reklamoje naudoti sportininkų nuotraukas, 
pavardes ar sportinius pasirodymus. 

 

4.3.6           Šiose sutartyse numatyti mokėjimai sportininkams gali būti 
atliekami arba sportininkui, arba nacionalinei federacijai. 

 

4.4             ŢENKLAI ANT SPORTININKŲ ĮRANGOS, APRANGOS, 
AKSESUARŲ IR AVALYNĖS 

 

4.4.1 Prekių ţenklas 
 

Prekių ţenklas yra savitas pavadinimas, simbolis, devizas ar 
piešinys, kuris teisiškai identifikuoja įmonę arba jos gaminius ar 
paslaugas, siekiant atskirti juos nuo kitų įmonių siūlomų gaminių ar 
paslaugų. 

 

4.4.2 Komercinis ţenklas 
 

Komercinis ţenklas yra bet koks matomas prekių ţenklo ar 
reklamos ţenklo naudojimas ant varţybų metu naudojamos 
įrangos, reikmenų, aprangos ar avalynės dalių. Yra dviejų (2) rūšių 
komerciniai ţenklai: 

 

4.4.3 Gamintojo atpaţinimo ţenklas 
 

Gamintojo atpaţinimo ţenklas yra gamintojo pavadinimo ar prekių 
ţenklo rodymas ant gamintojo (prekių ţenklo savininko) gaminamo 
gaminio, siekiant atpaţinti gaminį ir (ar) jo kilmę. 
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4.4.4 Rėmėjo ţenklas 
 

Rėmėjo ţenklas yra bet koks reklaminis ţenklas ant gaminio, kuris 
skiriasi nuo gamintojo atpaţinimo ţenklo. 

 

4.5 GAMINTOJO ŢENKLO NAUDOJIMO TAISYKLĖS 
 

4.5.1 Papildomi apribojimai ISSF čempionatuose 
 

Leidţiama ant vieno įrangos vieneto araprangos,arreikmenųdėti 
vieno (1) gamintojo ţenklą. Ginklų dalys laikomos įrangos 
vienetais. 

 

Draudţiama naudoti gamintojo ar rėmėjo atpaţinimo ţenklus ant 
taikiklio apkabos ar ant kryptuko esančios akių apsaugos arba dėti 
ant skrybėlės, kepuraitės, šaudymo akinių arba galvos raiščio. 

 

Olimpinėms ţaidynėms TOK taiko specialias taisykles. Informacija 
pateikta Olimpinės chartijos 51 taisyklėje ir vietiniuose 
nuostatuose. 

 

4.5.2 Gamintojo atpaţinimo ţenklų matavimas 
 

Gamintojo atpaţinimo ţenklus galima suskirstyti į tokias 
kategorijas: 

 

 gamintojo pavadinimas, arba 

 gamintojo logotipas, arba 

 gamintojo pavadinimo ir gamintojo logotipo derinys. 
 

Gamintojo atpaţinimo ţenklų matavimas pateikiamas toliau: 
 

Taisyklingos formos. Kai gamintojo atpaţinimo ţenklai yra 
stačiakampio arba kvadrato formos, skaičiuojant formos paviršiaus 
plotą naudojamos matematinės taisyklės. 

 

Netaisyklingos formos. Kai gamintojo atpaţinimo ţenklai yra 
netaisyklingos formos, aplink visą atpaţinimo ţenklo plotą 
brėţiamas stačiakampis ir taikomos matematinės taisyklės, kurios 
naudojamos skaičiuojant stačiakampio paviršiaus plotą. 

 

Formų deriniai. Kai gamintojo atpaţinimo ţenkluose gamintojo 
pavadinimas derinamas su gamintojo logotipu, aplink visą 
atpaţinimo ţenklo plotą brėţiamas stačiakampis ir taikomos 
matematinės taisyklės, kurios naudojamos skaičiuojant 
stačiakampio paviršiaus plotą. 
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4.6 RĖMĖJO ŢENKLO NAUDOJIMO TAISYKLĖS 
 

4.6 Bendrosios rėmėjo ţenklo naudojimo taisyklės 
 

Įranga ir daiktai, kuriais aprūpinama nacionalinė komanda, kalbant 
apie gamintojo ţenklus, turi atitikti šiose taisyklėse pateiktas 
specifikacijas. 

 

Rėmėjų ţenklų demonstravimasant nuogos odos yra draudţiamas. 
 

Treniruočių ir varţybų metu draudţiama naudoti visus daiktus, 
skirtus išimtinai rėmėjų ţenklo demonstravimui ir (ar) tokius 
daiktus, kurių naudojimas nesusijęs su varţybomis. 

 

Treniruočių ir varţybų metu varţybų vietose negalima naudoti 
sportininkų, dėvinčių aprangą su komerciniais ţenklais, 
prieštaraujančiais nurodytiesiems šiose taisyklėse, nuotraukų ar 
atvaizdų. 

 

Rėmėjų ţenklų dydis ir išvaizda ant sportininko naudojamų daiktų 
nurodyti1 lentelėje. 

 

4.6.2 BIB (starto) numeriai 
 

BIB (starto) numeriuose komercinių ISSF čempionato rėmėjų 
ţenklų gali būti tik tokiu atveju, jeigu visi varţovai naudoja 
panašiaipaţenklintus numerius. Pagrindinio rėmėjo ţenklui gali būti 
skirta ne daugiau kaip150cm², arba daugiausiai 25 proc. BIB 
(starto) numerio ploto. BIB (starto) numeryje turi matytis sportininko 
pavardė, inicialai ir valstybė. Privaloma naudoti TOK valstybės 
pavadinimo santrumpą. Maţiausias raidţių aukštis turi būti kiek 
galima didesnis, tačiau ne maţiau nei 20 mm. 

 

Ant stendiniošaudymo rungties dalyvioviršutinės sportinės 
aprangos pečių srities nugaros dalies turi būti TOK sportininko 
valstybės pavadinimo santrumpa bei jo pavardė ir pirmoji vardo 
raidė lotyniškomis raidėmis. 
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4.7 KONTROLĖ IR SANKCIJOS 
 

Nacionalinės federacijos kartu su ISSF turi pasirūpinti, kad būtų 
laikomasi ISSF Tinkamumo dalyvauti ir Finansavimo taisyklių. 

 

Varţybų komisijos turi pasirūpinti, kad varţybų ir treniruočių zonoje 
būtų laikomasi ISSF taisyklių dėl reklamos ant įrangos ir aprangos. 

 

Paţeidimo atveju komisija paţeidėją privalo įspėti ţodţiu arba 
raštu. Taisyklių nesilaikančiam sportininkui negalima leisti pradėti 
arba tęsti varţybas. 

 

Varţybų komisijų sprendimai dėl šių taisyklių paţeidimo gali būti 
skundţiami Apeliacinei komisijai, kurios sprendimas yra 
GALUTINIS. 

 

Tuo atveju, kaireklamos kūrėjas piktnaudţiauja naudodamas 
sportininko vardą, titulą ar asmeninę nuotrauką bet kokiai reklamai, 
paramai ar daiktų pardavimui be sportininko ţinios ar leidimo, 
sportininkas gali suteikti įgaliojimus savo nacionalinei federacijai 
arba ISSF, kad ši suteiktų jai teisę, atsiradus būtinybei, imtis 
teisinių veiksmų prieš svarstomą reklamos kūrėją. Sportininkui to 
nepadarius, ISSF sprendimu tokioje situacijoje laikoma, kad 
sportininkas buvo davęs reklamos kūrėjui visus leidimus. 

 

4.8 PATVIRTINIMAS 
 

Šios Tinkamumo dalyvauti taisyklės buvo pakeistos ir patvirtintos 
ISSF Vykdomojo komiteto 2008 m. balandţio 7 d. Pekine, Kinijoje, 
2012 m. lapkričio 12 d. Akapulke, Meksikoje, ir2013 m. lapkričio 24 
d. Miunchene, Vokietijoje. Jos keičia ankstesnes ISSF Tinkamumo 
dalyvauti taisyklių redakcijas ir įsigalioja nuo 2013 m. sausio1 d. 

 

Toliau nurodytos taisyklės yra ISSF Tinkamumo dalyvauti taisyklių dalis ir jas galima 
rastiTOK interneto svetainėje. 

 

Olimpinės chartijos 40 taisyklė – Tinkamumo dalyvauti kodeksas – Oficialus 40 
taisyklės išaiškinimas 

 

Olimpinės chartijos 41 taisyklė –Dalyviųpilietybė – Oficialus 41 taisyklės išaiškinimas 
 

Olimpinės chartijos 50 taisyklės – Reklama, demonstracijos, propaganda – Oficialus 5 
taisyklės išaiškinimas 
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1 LENTELĖ.Specialios rėmėjo ţenklonaudojimo taisyklės 

Kategorija, daiktas Taikoma taisyklė 

Įranga   
 

Ginklai 
Ant ginklų gali būti iki dviejų (2) komercinių rėmėjų ţenklų. Tokios pačios rūšies ir tokio paties dydţio ţenklai 
galibūti iš abiejų ginklo pusių. 

 

Kita įranga 
Šautuvų dirţams, klūpant pasidedamiems ritinėliams, šautuvų stovams,teleskopiniams stovams, stebėjimo 
ţiūronams, ginklų dėklams, šaudymo krepšiams, lagaminams, drabuţių krepšiams ir pan. netaikomi jokie 
apribojimai. 

Apranga Taikoma taisyklė Kiti apribojimai 

Varţybų apranga 
 
 
 
 
 
 

Bet kuris iš 
viršutinių šaudymo 
drabuţių 
(striukė, liemenė, 
marškinėliai ar 
megztinis ir pan.) 

 
Priekis: pečių ir vidurinėjesrityje(viršutinė dalis ir 
vidurinysis trečdalis nuo liemens) daugiausiai 5 ţenklai 
(3 rėmėjų, 1 ISSF emblema ir(arba) 1 nacionalinės 
federacijos emblema). 

Viršutinė kairiosios pusės vieta (kairiarankiams 
sportininkams – dešiniosios pusės) turi būti 
palikta ISSF emblemai. PUSĖ kairiosios pusės 
turi būti palikta nacionalinės federacijos 
emblemai ir (arba) nacionalinės federacijos 
vėliavai. 

 

 
 

Nugara: pečių srityje(viršutinis trečdalis nuo liemens) 
JOKIŲ ţenklų. 

PALIEKAMA pavardei ir TOK sportininko 

valstybės pavadinimo santrumpai ir (arba) BIB 

numeriui. Jeigu naudojama valstybės vėliava, ji 
turi būti dedama TOK santrumpai iš kairės 
(ţiūrint iš priekio). 

Nugara: vidurinėje srityje(vidurinysis trečdalis nuo 
liemens) JOKIŲ ţenklų. 

PALIEKAMA tik BIB numeriui 

Priekis: klubų srityje(ţemesnysis trečdalis nuo 
liemens) daugiausiai 2 ţenklai. 

Nėra 

Nugara: klubų srityje(ţemesnysis trečdalis nuo 
liemens) daugiausiai 3 ţenklai. 

Nėra 

Rankovės: daugiausiai 1 ţenklas. Identiški ţenklai gali būti ant abiejų rankovių. 

Bet kuris iš šių 
drabuţių:kelnės, šortai, 
medvilninės kelnės ir kt. 

 
Tik ant kelnių: 1 ţenklas. 

 

Identiški ţenklai gali būti ant abiejų kelnių 
klešnių. 

Sijonas 1 ţenklas Nėra 
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Oficialios 
uniformos 

 
 
 
 
 

Šventinėsuniformos 

Taikoma taisyklė 
 
 

 
Ant oficialių šventiniųuniformų gali būti iki penkių (5) 
nacionalinės federacijos nurodytų rėmėjų pavadinimų ar 
prekių ţenklų. 

Šventinęuniformą sudaro visi drabuţiai, kuriuos 
sportininkas ir komandos nariai dėvi oficialių 
čempionato dalių metu, kuomet pagal protokolą 
reikalaujama, kad ant drabuţių matytųsi 
nacionalinės federacijos emblema, pavadinimas 
arba santrumpa. Vienoje šventinėsuniformos vietoje 
esantis gamintojo identifikavimo ţenklas 
nelaikomas rėmėjų ţenklų demonstravimu. 

Kasdienė apranga 
 
 

Kasdienė apranga 

Taikoma taisyklė 
 
 

Netaikomi jokie apribojimai. 

 
Ją sudaro visi sportininko dėvimi drabuţiai varţybų 
vietose ne varţybų sąlygomis ir ne tuomet, kai 
pagal protokolą reikalaujama dėvėti 
šventinęuniformą. 

Aksesuarai 
Dirţas Rankšluostis 

Kojinės 

Vandens butelis 

Pirštinės 

Šaudymo akiniai 

Šoniniai akidangčiai 

Ausų apsauga 

Avalynė 

Taikoma taisyklė 
 
 
 
 
 

 
Netaikomi jokie apribojimai. 

Kiti apribojimai 
 
 
 
 
 

 
Nėra 

 
Galvos apdangalai 

Priekyje ir (arba) gale tik valstybės, nacionalinės 
federacijosemblema, ISSF emblema arba ISSF varţybų 
organizatoriaus emblema. 

 
Nėra 

Priekiniai / galiniai 
akidangčiai 

 
Jokių rėmėjų ţenklų. 
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RĖMĖJŲ ŢENKLAI (VISOMS RUNGTIMS) 
Viršutinės aprangos PRIEKINĖ DALIS(pavyzdys dešiniarankiui šauliui) 

JOKIŲ DYDŢIO APRIBOJIMŲ 

 

ŠONAI: 

Jokių apribojimų PRIEKIS ir GALAS: 

Tik valstybės, nacionalinės federacijos 
emblema, ISSF emblema arba ISSF 

varţybų organizatoriaus logotipas 

 

Daugiausiai 5 ţenklai 

1 ISSF emblema 

1 Nacionalinės  

federacijos emblema 

+3 rėmėjai 

RANKOVĖS 

1 ţenklas 

Ant abiejų 
rankovių gali būti 

vienodi rėmėjų 

ţenklai 

 
 

Daugiausia 2 

ţenklai 

KELNĖS: 

1 ţenklas 

Ant abiejų klešnių gali būti 

vienodi rėmėjų ţenklai 

 
 

Kepuraitė 

 

 

 

Viršutinė dalis 

 

Vidurinė dalis 

 

 

 

Apatinė dalis 

 

RĖMĖJŲ ŢENKLAI 
 

VISOMS RUNGTIMS, IŠSKYRUS STENDINĮ ŠAUDYMĄ 
 

Viršutinės aprangos NUGAROS DALIS 
 

Pavardė  

+ pirmoji vardo raidė 
 

TOK santrumpa 

5 x 10 cm 

Ant BIB numerio taip pat leidţiama rašyti 

ORGANIZACINIO KOMITETO rėmėjų 

tekstą ar logotipą 

Ši vieta paliekama 

TIK BIB numeriui 

Daugiausiai3  
ţenklai (dydţio 

apribojimų nėra) 

 

Viršutinė dalis 

 

 

Vidurinė dalis 

 

Apatinė dalis 

GBR 

SMITH T. 

1038 
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Pavardė  

+ pirmoji vardo raidė 
 

Viršutinė dalis 

 

 

Vidurinė dalis 

 

Apatinė dalis 

Ant BIB numerio taip pat leidţiama rašyti 

ORGANIZACINIO KOMITETO rėmėjų 

tekstą ar logotipą 

TOK santrumpa 

5 x 10 cm 

Ši vieta paliekama 

TIK BIB numeriui 

Daugiausiai3  
ţenklai (dydţio 

apribojimų nėra) 

 

Nacionalinė vėliava  
(jeigu naudojama) 

5 x 10 cm 

 

RĖMĖJŲ ŢENKLAI 
TIK STENDINIAM ŠAUDYMUI 

Viršutinės aprangos NUGAROS DALIS 
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- 130 - 2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas) 



Autoriaus teisės priklauso ISSF 
ISSF 

 

 

 

 
 

Tarptautinė šaudymo sporto federacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSF 

antidopingo 

taisyklės 
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Galioja nuo 2013 m. sausio 1 d. 
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SKYRIAI 
 
 

ĮŢANGA           -133- 

1 STRAIPSNIS     DOPINGO APIBRĖŢIMAS      -135-  

2 STRAIPSNIS ANTIDOPINGO TAISYKLIŲ PAŢEIDIMAI   -135- 

3 STRAIPSNIS DOPINGO ĮRODYMAS      -137-  

4 STRAIPSNIS  DRAUDŢIAMŲJŲ MEDŢIAGŲir METODŲ SĄRAŠAS -138-  

5 STRAIPSNIS TESTAVIMAS       -140-  

6 STRAIPSNIS MĖGINIŲ ANALIZĖ       -145-  

7 STRAIPSNIS REZULTATŲADMINISTRAVIMAS    -146- 

8 STRAIPSNIS TEISINGO NAGRINĖJIMO TEISĖ    -151- 

9 STRAIPSNIS AUTOMATINIS INDIVIDUALIŲ REZULTATŲ 
ANULIAVIMAS       -154-  

10 STRAIPSNIS ASMENINĖS SANKCIJOS     -154- 

11 STRAIPSNIS PASEKMĖS KOMANDOMS     -163- 

12 STRAIPSNIS FEDERACIJOMS NARĖMS NUSTATYTOS 
SANKCIJOS IR IŠLAIDOS      -164-  

13 STRAIPSNIS APELIACIJOS       -165-  

14 STRAIPSNIS ISSF PAKARTOTINĖS PRIEŢIŪROS TEISĖ   -168- 

15 STRAIPSNIS PRANEŠIMAS IR PRIPAŢINIMAS    -169- 

16 STRAIPSNIS ABIPUSIS PRIPAŢINIMAS     -172- 

17 STRAIPSNIS IEŠKININĖ SENATIS      -172- 

18 STRAIPSNIS ISSF ATITIKTIES ATASKAITOS IŠVADA   -172- 

19 STRAIPSNIS ANTIDOPINGO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI 
IR AIŠKINIMAS       - 172- 

 

20 STRAIPSNIS PAPILDOMI SPORTININKŲ IR KITŲ ASMENŲ 
VAIDMENYS IR PAREIGOS     -174- 

1 PRIEDAS        APIBRĖŢIMAI       -175- 

 
 

PASTABA. 
 

ISSF oficialiuoseįstatuoseir nuostatuose numatytais tikslais ISSFantidopingo 
taisyklėms priskiriamas ISSF Bendrųjų nuostatų 5 skirsnis. 

 

Siekiant supaprastinti antidopingotaisyklių skaitymo formatą ir apimtį, 
skyriai yra paprastai sunumeruoti nuo 1 iki 20. 
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ĮŢANGA 
 
 

Pratarmė 
 

Antidopingo taisyklės, kaip ir varţybų taisyklės, yra sporto taisyklės, reguliuojančios 
sąlygas, kuriomis vyksta sportinėveikla. Sportininkai bei kiti asmenys priima šias ISSF 
antidopingo taisykles kaip dalyvavimo varţybose sąlygą ir jų laikosi. Šios sportinio 
pobūdţio taisyklės ir procedūros, skirtos antidopingoprincipams pasaulietišku ir 
harmoningu būdustiprinti, savo pobūdţiu skiriasi nuo nacionalinių reikalavimų bei 
teisinių standartų, kurie taikomi baudţiamajame procese ar darbo santykiuose, ir 
negali būti šių reikalavimų ar standartų ribojamos. Šios antidopingo taisyklės 
atstovauja bendram susitarimui plataus spektro subjektų visame pasaulyje, 
suinteresuotų sąţiningu sportu. 

 
Pirmosios ISSF antidopingo taisyklės buvo patvirtintos eilinėje UIT (ISSF) 
generalinėje asamblėjoje 1982 m. spalio 30 d. Karakase, Venesueloje, ir pakeistos 
atsiţvelgusį būtinybę ir pagal Administracinės tarybos nuo to laiko priimtų sprendimų 
reikalavimus. Šios ISSF antidopingo taisyklės (toliau Taisyklės) yra priimtos ir 
įgyvendinamos atsiţvelgiant į ISSF įsipareigojimus pagal Pasaulio antidopingo 
kodeksą (toliau Kodeksas) ir yra ISSF nuolatinių pastangų panaikinti dopingo 
vartojimą šaudymo sporte palaikymo priemonė. 

 
Kodeksą galite parsisiųsti iš Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) interneto 
svetainės adresu www.wada-ama.org. 

 

Esminis kodekso ir ISSF antidopingo taisyklių loginis pagrindas 
 

Antidopingo programomis siekiama išlaikyti esmines sporto vertybes. Šios esminės 
vertybės daţnai vadinamos „sportine dvasia―. Ji yra olimpizmo esmė ir atspindi 
teisingą ţaidimą. Sportinė dvasia yra ţmogaus dvasios, kūno ir proto išaukštinimas, o 
ją apibūdina tokios vertybės: 

 
 Etika, sąţiningas ţaidimas ir dora 

 Sveikata 

 Meistriškumas  

 Charakteris ir išsilavinimas  

 Malonumas ir dţiaugsmas 

 Komandinis darbas 

 Pasišventimas ir atsidavimas 

 Taisyklių ir įstatymų laikymasis 

 Pagarba sau ir kitiems dalyviams 

 Drąsa 

 Bendruomeniškumas ir solidarumas 
 Dopingas iš esmės prieštarauja sportinei dvasiai 
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Sritis 
 

Šios antidopingo taisyklės taikomos ISSF, kiekvienai ISSF federacijai narei ir 
kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam ISSF ar bet kurios jos federacijos narės 
veikloje, remiantis dalyvaujančio asmens naryste, akreditacija ar dalyvavimu ISSF, jos 
federacijų narių ar jų veikloje arba rungtyse ar varžybose: 

 

 Visose tarptautinėse, ţemyninėse, regioninėse ir nacionalinėse šaudymo rungtyse 
ar varžybose, kurias reglamentuoja ISSF įstatųA priedas (toliau šiame dokumente 
kartu vadinamos ISSF Rungtimis), galioja nurodyti esminiai Kodekso principai, 
jeigu šiose Taisyklėse nenurodyta kitaip. Federacijos narės, jų sportininkai ir visi į 
šaudymo sportą įsitraukę asmenys priima šias ISSF antidopingo taisykles kaip 
dalyvavimo sąlygą ir jų laikosi. 

 
 Šios antidopingo taisyklės taikomos visai ISSF ir jos federacijų narių jurisdikcijoje 

esančiai dopingo kontrolei. Iš esmės kiekvienas sportininkas ar kitas asmuo, 
besiregistruojantis dalyvauti ISSF Rungtyse, sutinka, kad rungčių(varžybų), 
treniruočių metu bei ne varžybų metu  jam būtų atlikta dopingo kontrolė bei 
medicininiai, klinikiniai ar biologiniai tyrimai, kurie atliekami remiantis šiomis 
Taisyklėmis. Visas nepilnamečių pareiškėjų formas, kurios susijusios su pirmiau 
minėtu reikalavimu, turi pasirašyti jų teisiniai globėjai. 

 
 ISSF ir visos jos federacijos narės yra pasirengusiosuţkirsti kelią tyčiniam ar 

netyčiniam draudţiamųjų medţiagų ir metodų naudojimui šaudymo sporte, ir savo 
priemonėmis bei bendradarbiaudamosviena su kita bei su Pasaulio antidopingo 
agentūra planuoja, įgyvendina, vertina ir priţiūri visų lygių sporto be dopingo 
informacines ir švietimo programas. 
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1 STRAIPSNIS DOPINGO APIBRĖŢIMAS 
 

Dopingas apibrėţiamas kaip vienos ar daugiau antidopingo 
taisyklių, išdėstytų šių antidopingo taisyklių 2straipsnio1–8 dalyse, 
paţeidimas. 

 

 
 

2 STRAIPSNIS ANTIDOPINGO TAISYKLIŲ PAŢEIDIMAI 
 

Sportininkai ir kiti asmenys yra atsakingi uţ tai, kad jiems būtų 
ţinoma, kas yraantidopingo taisyklių paţeidimasbei kokios 
medţiagos ir metodai yra įtraukti į Draudžiamųjų medžiagų ir 
metodųsąrašą. 

 

Antidopingo taisyklių paţeidimai nurodytitoliau: 
 

2.1 Draudţiamos medţiagos arba jos metabolitų arliekanų aptikimas 
Sportininko mėginyje. 

 

2.1.1                 Kiekvieno sportininko asmeninė pareiga yra uţtikrinti, kad į jo kūną 
nepatektų jokios draudžiamos medžiagos. Sportininkai yra 
atsakingi uţ bet kokias jų mėginiuose rastas draudžiamas 
medžiagas, jų metabolitus ar liekanas. Tačiau nėra būtina, kad 
sportininkas parodytų ketinęs, buvęs neapdairus ar ţinojęs, kad 
naudojo draudţiamas medţiagas, taip paţeisdamas antidopingo 
taisykles, nurodytas 2straipsnio1 dalyje. 

 

2.1.2            Pakankamu antidopingo taisyklių paţeidimo pagal 2straipsnio1 dalį 
įrodymu laikoma viena iš toliau nurodytų sąlygų: draudžiamos 
medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų aptikimas sportininko A 
mėginyje, jeigu sportininkas atsisako B mėginio tyrimo ir B mėginys 
netiriamas; arba jeigu sportininko B mėginys yra tiriamas ir 
sportininko B mėginio tyrimas patvirtina, kad rastos draudžiamos 
medžiagos ar jos metabolitai arba liekanos sutampa su tomis, 
kuriųbuvo rastos sportininko A mėginyje. 

 

2.1.3        Antidopingo taisyklių paţeidimas yra bet kokio kiekio draudžiamos 
medžiagos ir jos metabolitų arba liekanų aptikimas sportininko 
mėginyje, išskyrus tas medţiagas, kurių didţiausia leidţiamakiekio 
riba yra tiksliai nustatyta Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše. 

 

2.1.4                  Kaip pagrindinės 2straipsnio1 daliestaisyklės išimtis Draudžiamųjų 
medžiagų ir metodų sąraše arba Tarptautiniuose standartuose gali 
būti nustatyti specialūs draudžiamųjų medžiagų, kurios gali būti 
gaminamos endogeniškai, vertinimo kriterijai. 

 

2.2  Sportininko atliktas draudžiamos medžiagos vartojimas arba 
draudžiamo metodo naudojimas arba bandymas tai daryti 

 

2.2.1                Kiekvieno sportininko asmeninė pareiga yra uţtikrinti, kad į jo kūną 
nepatektų jokia draudžiamamedžiaga. Tačiau nėra būtina, kad 
sportininkas parodytų ketinęs, buvęs neapdairus ar ţinojęs, kad 
naudojodraudžiamas medžiagas siekiant įrodyti 
antidopingotaisyklių paţeidimą dėl draudžiamų 
medžiagųvartojimoar draudžiamo metodo naudojimo. 
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2.2.2          Sėkmingas ar nesėkmingas draudžiamos 
medžiagosvartojimasarba draudžiamo metodonaudojimas ar 
bandymas tai darytinėra tiriamas. Pakanka to, kad 
draudžiamamedžiagabuvo pavartotaar draudžiamas metodasbuvo 
naudotasarba buvo mėginta tai daryti ir buvo paţeistos 
antidopingotaisyklės. 

 

2.3             Atsisakymas pateikti mėginį arba mėginio nepateikimas be 
pateisinamos prieţasties, gavus įspėjimą, kaip kad nurodyta 
šiose antidopingo taisyklėse, arba kitoks vengimas pateikti 
mėginį. 

 

2.4           Atitinkamų reikalavimų paţeidimas, kai sportininkas yra 
nepasiekiamas norint atlikti testą ne varžybų metu, įskaitant 
privalomos informacijos apie buvimo vietą ir praleistų testų, 
kurie buvo atlikti remiantis Tarptautinius testavimo 
standartusatitinkančiomis taisyklėmis, nepateikimą. 

 

2.4.1       Jeigu per antidopingo organizacijų, kurioms yra pavaldus 
sportininkas, nustatytą aštuoniolikos mėnesių laikotarpį 
sportininkas praleidţia bet kuriuos tris (3) testus ir (ar) nepateikia 
informacijos, tai laikoma antidopingo taisyklės paţeidimu. 

 

2.5 Kurios nors dopingo kontrolės dalies pareigūnų papirkimas 
arbandymas juos papirkti. 

 

2.6 Draudžiamų medžiagų ar metodų turėjimas 
 

2.6.1           Bet kokio draudžiamo metodo ar bet kokios draudžiamos 
medžiagos turėjimasvaržybų metu arbabet kokio draudžiamo 
metodo ar bet kokios draudžiamos medžiagos, kuri yra draudţiama 
ne varžybų metu, turėjimas ne varžybų metu,išskyrus tuos atvejus, 
kai sportininkas nurodo, kad turi jas pagal terapiniam vartojimui 
taikomas išlygas (TUE), suteiktas atsiţvelgiant į 4straipsnio4 dalį 
(Terapinis vartojimas) ar kitą priimtiną pateisinimą. 

 

2.6.2              Sportininką aptarnaujančio personalo bet kokio draudžiamo 
metodo ar bet kokios draudžiamos medžiagos turėjimasvaržybų 
metu arbasportininką aptarnaujančio personalo bet kokio 
draudžiamo metodo ar bet kokios draudžiamos medžiagos, kuri yra 
draudţiama ne varžybų metu, taikymas sportininkui varžybų ar 
treniruočių metu,išskyrus tuos atvejus, kai sportininką 
aptarnaujantis personalas nurodo, kad juos turi pagal TUE, 
suteiktą sportininkui atsiţvelgiant į 4straipsnio4 dalį (Terapinis 
vartojimas) ar kitą priimtiną pateisinimą. 

2.7 Draudžiamų medžiagų ar draudžiamų metodų platinimas ar 
bandymas platinti. 

2.8               Bet kokio draudžiamo metodo ar draudžiamos medžiagos 
perdavimas ar bandymas perduoti bet kuriam sportininkui 
varžybų metu ar bet kokio draudžiamo metodo ar draudžiamos 
medžiagos, kuri draudţiama ne varžybų metu, perdavimas ar 
bandymas perduoti bet kuriam sportininkui ne varžybų metu 
arba parama, paskatinimas, pagalba, kurstymas, nuslėpimas 
ar bet kokio kitokio pobūdţio bendrininkavimas prisidedant 
prie antidopingo taisyklių paţeidimo ar bandymo paţeisti 
antidopingo taisykles. 
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3 STRAIPSNIS DOPINGO ĮRODYMAS 
 

3.1 Įrodymo pareiga ir standartai 
 

ISSF ir jos federacijos narės įsipareigoja atskleisti įvykusius 
antidopingotaisyklių paţeidimus. Ar pakanka paţeidimo įrodymų, 
nusprendţia ISSF ar jos federacija narė, kuri tinkamai išklausiusi, 
atsiţvelgdama į kaltinimo sunkumą, nustatė antidopingotaisyklių 
paţeidimą. Šis įrodymų pakankamumo kriterijus visais atvejais turi 
būtų didesnis nei paprastas paţeidimo tikėtinumas, tačiau 
maţesnis nei neabejotinas paţeidimo įrodymas. Jeigu pagal šias 
taisykles antidopingotaisyklių paţeidimu kaltinamas sportininkas ar 
kitas asmuo privalo paneigti prezumpciją ar įrodyti specialius faktus 
ar aplinkybes, įrodymų pakankamumo kriterijumi turi būti laikomas 
paţeidimo tikėtinumas, išskyrus atvejus, nurodytus10straipsnio4 ir 
6 dalyse, kai sportininkas privalo pateikti daugiau įrodymų. 

  
 

3.2 Faktų ir prielaidų įrodymo metodai 
 

Faktai, susiję su antidopingo taisyklių paţeidimais, gali būti 
nustatomi bet kokio pobūdţio patikimomis priemonėmis, įskaitant ir 
prisipaţinimą. Dopingo atvejais taikomos toliau nurodytos įrodymo 
taisyklės: 

 

3.2.1                Daroma prielaida, kad WADA akredituotos laboratorijos atliko 
mėginio analizę ir sulaikymo procedūras pagal laboratorijoms 
taikomą Tarptautinį standartą. Sportininkas arba kitas asmuo gali 
paneigti šią prielaidą įrodydamas, kad laboratorijoje įvyko 
nukrypimas nuo Tarptautinio standarto, dėl kurio pagrįstai galėjo 
būti nustatytas teigiamas testo rezultatas. Jeigu sportininkas ar 
kitas asmuo paneigia pirmiau minėtą prielaidą įrodydamas, kad 
įvyko nukrypimas nuo laboratorijoms taikomo Tarptautinio 
standarto, dėl kurio pagrįstai galėtųbūti nustatytas teigiamas testo 
rezultatas, tuomet ISSF ar jos federacija narė privalo įrodyti, kad 
toks nukrypimas nebuvo teigiamo testo rezultato prieţastis. 

 

3.2.2            Nukrypimai nuo bet kokio kito tarptautinio standarto ar kitų 
antidopingo taisyklių ar politikos, nesukeliantys teigiamo testo 
rezultato ar kitų antidopingo taisyklių paţeidimo, nepadaro tokių 
rezultatų negaliojančiais. Jeigu sportininkas ar kitas asmuo įrodo, 
kad įvyko nukrypimas nuo kito tarptautinio standarto ar kitos 
antidopingo taisyklės arba politikos, dėl kurios pagrįstai galėjo būti 
nustatytas teigiamas testo rezultatas, ar buvo padarytas kitas 
antidopingo taisyklių paţeidimas, tuomet ISSF arba jos federacija 
narė privalo įrodyti, kad toks nukrypimas nesukėlė teigiamo testo 
rezultato arba netapo faktiniu antidopingo taisyklės paţeidimo 
pagrindu. 
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3.2.3                  Teismo ar profesionalaus kompetentingos jurisdikcijos drausminio 
tribunolo sprendimu, kuris nėra nagrinėjamos apeliacijos objektas, 
įrodyti faktai laikomi nepaneigiamais įrodymais prieš sportininką ar 
kitą asmenį, kuriam taikomas su šiais faktais susijęs sprendimas, 
išskyrus tuos atvejus, kai įrodoma, kad sprendimas paţeidė 
elementaraus teisingumo principus. 

 

3.2.4               Jeigu sportininkas ar kitas asmuo, gavęs pranešimą prieš protingą 
laiką iki bylos nagrinėjimo, atsisako atvykti į bylos nagrinėjimą 
(prisistatyti asmeniškai, naudojantis telekomunikacijomis ir teisėjų 
kolegijos nurodytais būdais) ir atsakyti į teisėjų kolegijos arba 
antidopingo organizacijos, teigiančios, kad buvo įvykdytas 
antidopingo taisyklių paţeidimas, klausimus, remdamasitokiu 
atsisakymu teisėjų kolegija antidopingo taisyklių paţeidimo bylos 
nagrinėjimo metu gali priimti sportininkui ar kitam asmeniui, kuriam 
pareikšti įtarimai dėl antidopingo taisyklių paţeidimo, nepalankią 
išvadą. 

 

 
 

4 STRAIPSNIS DRAUDŢIAMŲJŲ MEDŢIAGŲir METODŲ SĄRAŠAS 
 

4.1 Draudţiamojo sąrašo perţiūrėjimas ir publikavimas 
 

Šioms antidopingo taisyklėms priklauso Draudžiamasis sąrašas, 
kurį WADA publikuoja ir perţiūri pagal Kodekso 4.1 
straipsnyjeišdėstytas nuostatas. ISSF turi uţtikrinti, kad šiuo metu 
galiojantis Draudžiamasis sąrašas būtų prieinamas kiekvienai 
federacijai narei, o kiekviena federacija narė turi pasirūpinti, kad 
Draudžiamasis sąrašas būtų prieinamas jos nariams. 

 
 

Siekiant aiškumo, naujas Draudžiamasis sąrašas publikuojamas 
kiekvienais metais, neatsiţvelgiant į tai, ar buvo padaryti kokie nors 
pakeitimai, ar ne. Šiuo metu galiojantį Draudţiamąjį sąrašą galima 
rasti WADA interneto svetainėje adresu www.wada-ama.org. 

 

4.2 Draudžiamajame sąraše pateikiamos draudžiamosios 
medžiagos ir draudžiamieji metodai 

 

4.2.1 Draudžiamosios medžiagos ir draudžiamieji metodai 
 

Jeigu nenurodyta kitaip, Draudžiamasis sąrašas įsigalioja nuo jo 
publikavimo datos, ir tam nereikalingi jokie papildomi ISSF ar jos 
federacijų narių veiksmai.Kadangi ISSF visiškai netoleruoja 
poţiūrio į beta blokatorių vartojimą, beta blokatorių vartojimas 
šaudymo sporte tiek varžybų metu, tiek ne varžybų metu yra ir bus 
draudţiamas. 

 

4.2.2 Nurodytos medžiagos 
 

10 straipsnio (Asmeninės sankcijos) taikymo tikslais visos 
draudžiamosios medžiagos vadinamos „nurodytomis 
medţiagomis―, išskyrus tuos atvejus, kai Draudžiamajame sąraše 
jos įvardytos kitaip. Draudţiamieji metodai nevadinami 
„nurodytomis medţiagomis―. 
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4.3 Medţiagų ir metodų įtraukimo į Draudžiamąjį sąrašąkriterijai 
 

Remiantis Kodekso 4.3.3 papunkčiu, WADA sprendimas dėl 
draudžiamųjų medžiagų ir draudžiamųjų metodų įtraukimo į 
Draudžiamąjį sąrašą bei medţiagų klasifikavimo pagal 
Draudžiamojo sąrašo kategorijas yra galutinis ir negali būti 
ginčijamas sportininko ar kito asmens. 

 

4.3.1      Alkoholis nėra įtrauktas į šaudymo sportui skirtą Draudžiamąjį 
sąrašą,o laboratorijos nepraneša apie analizės metu 
sportininkokraujyje rastą alkoholio kiekį. Tačiau alkoholis yra 
pavojingas sportininkų sveikatai, o svarbiausia, kad 
piktnaudţiavimas juo gali sukelti rimtą pavojų saugumui 
šaudykloje. Bet kuris nuo alkoholio ar kitų svaigalų apsvaigęs 
sportininkas nedelsiant pašalinamas iš šaudyklos. Sprendţiant šį 
klausimą gali būti naudojami alkoholio matuokliai ir 
(ar)psichomotorikos testai. 

 

4.4 Terapinis vartojimas 
 

4.4.1               Sportininkui, turinčiam mediciniškai pagrįstus dokumentus apie 
būklę, dėl kurios reikia vartoti draudžiamąją medžiagą ar naudoti 
draudžiamąjį metodą, iš pradţių turi būti suteikta terapiniam 
vartojimui taikoma išimtis (TUE). Antidopingo taisyklių paţeidimu 
nelaikomas draudžiamosios medžiagos arba jos metabolitų ar 
liekanų aptikimas (2.1 punktas), draudžiamosios 
medžiagosvartojimas ar draudžiamojo metodo naudojimasar 
bandymas vartoti (naudoti) (2.2. punktas), draudžiamųjų medžiagų 
ar draudžiamųjų metodų turėjimas (2.6 punktas) arba 
draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo perdavimas 
ar bandymas perduoti (2.8 punktas), kuris atitinka taikomos TUE, 
kuri buvo suteikta laikantis TUE taikomo tarptautinio standarto 
kriterijų, nuostatas. 

 

4.4.2            Sportininkas,kurį ISSF įtraukė į savo registruotą testuotinų 
sportininkų sąrašą, bei kiti tarptautinio lygio sportininkai, 
dalyvaujantys ISSF nurodytuose tarptautiniuose renginiuose ar 
varžybose, privalo kreiptis į ISSF dėl TUE suteikimo ir ją gauti. 
Paraiška dėl TUE turi būti pateikta kiek įmanoma greičiau (tuo 
atveju, kaisportininkas įtrauktas į registruotą testuotinų sportininkų 
sąrašą, tai reikėtų padaryti jam ar jai gavus pirmą pranešimą apie 
tai, kad jis ar ji buvo įtraukta į sąrašą), tačiau visais atvejais 
(išskyrus skubius atvejus) ne vėliau kaip likus trisdešimčiai(30) 
dienų iki sportininko dalyvavimo renginyje. Apie ISSF suteiktas 
TUE pranešama sportininko atstovaujamai federacijai narei bei 
WADA, naudojantis ADAMS. 

 

4.4.3                  Sportininkas, kurio ISSF nėra įtraukusi į savo registruotą testuotinų 
sportininkų sąrašąir (ar) kuris nedalyvauja tarptautiniuose 
renginiuose ar varžybose, privalo gauti TUE iš savo Nacionalinės 
antidopingo organizacijos (arba kito jo ar jos atstovaujamos 
federacijos narės arba Nacionalinės antidopingo organizacijos 
paskirto organo) ir nedelsdamaspranešti ISSF ir WADA apie tokią 
suteiktą TUE.Jeigu suteikta nacionalinio lygio TUE neatitinka TUE 
taikomame Tarptautiniame standarte nustatytų kriterijų, ISSF arba 
WADA gali ją perţiūrėti arba apskųsti pagal 13.4 punkto nuostatas. 
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4.4.4               Nacionalinio lygio sportininkas, kuris ketina dalyvauti bet kuriame 
tarptautiniame renginyje ar varžybose, privalo gauti TUE iš ISSF 
ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki dalyvavimo tarptautiniame 
renginyjear varžybose, neatsiţvelgiant į tai, kad sportininkui 
anksčiau buvo suteikta nacionalinio lygio TUE. Taip pat 
sportininkas privalo paprašyti ISSF oficialiai pripaţinti jo ar jos 
nacionalinio lygio TUE, atsiţvelgiant į 4.4.5 papunktį. 

 

4.4.5                Nacionalinio lygio sportininkas, kuris nesikreipia į ISSF dėl TUE 
suteikimo, nes Nacionalinė antidopingo organizacija jam jau yra 
suteikusiTUE, ir kuris dalyvauja arba ketina dalyvauti 
tarptautiniame renginyje arba varžybose, privalo panešti ISSF apie 
nacionalinio lygio TUE ir pateikti ISSF suteiktos TUE kopiją ne 
vėliau kaip prieš 30 dienų iki dalyvavimo tarptautiniame renginyjear 
varžybose. ISSF turi per 21 dieną nuo tokio pranešimo gavimo 
tinkamai informuoti sportininką apie tai, kad ISSF pripaţino TUE 
arba, jeigu ISSF atsisakė pripaţinti TUE, glaustai nurodyti tokio 
atsisakymo pripaţinti prieţastis. 

 

4.4.6              Jeigu sportininkas nepraneša ISSF apie savo turimą nacionalinio 
lygio TUE per 30 dienų iki dalyvavimo tarptautiniame renginyjear 
varžybose terminą arba (ir) iki kol ISSF oficialiai 
pranešasportininkui, kad ji pripaţino TUE, per 21 dienos terminą, jo 
ar josTUE tarptautiniame renginyje ar varžybose negalioja, o bet 
koks teigiamas ISSF organizuojamos dopingo kontrolės, kuri 
vykdoma tiek varžybų metu, tiek ne varžybų metu,rezultatas, 
sportininkui vartojant medţiagą, kuriai buvo suteikta nepripaţinta 
nacionalinė TUE, laikomas antidopingo taisyklių paţeidimu ir jam 
taikomos visos susijusios sankcijos. 

 

4.4.7                ISSF skiria komisiją, nagrinėjančią TUE prašymus(TUE komisija). 
TUE komisija skubiai įvertina kiekvieną prašymą pagal TUE 
taikomą Tarptautinį standartą ir priima sprendimą dėl kiekvieno 
prašymo. Kaip numatyta 13.4 punkte, sprendimai dėl TUE gali būti 
skundţiami. 

 

4.4.8                     WADA savo iniciatyva bet kuriuo metu gali perţiūrėti TUE 
suteikimą bet kuriam sportininkui. Kaip numatyta 13.4 punkte, 
sprendimai dėl TUE gali būti skundţiami. 
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5 STRAIPSNIS TESTAVIMAS 
 

5.1 Leidimas atlikti testą 
 

Visus federacijai narei priklausančius sportininkus turi testuoti 
ISSF, sportininko atstovaujama federacija narė ir bet kuri kita 
antidopingo organizacija, kuri yra atsakinga uţ testavimąvaržybose 
ar renginyje, kuriamesportininkaidalyvauja. Visus federacijos 
narėsjurisdikcijoje esančiussportininkus, įskaitant ir tuos, kuriems 
taikomas diskvalifikacijos ar laikino suspendavimo laikotarpis, 
ISSF, WADA, sportininko atstovaujama federacija narė ir bet kuri 
kita antidopingo organizacija, nacionalinė antidopingo organizacija 
šalies, kurioje esamu metu yra sportininkas arba kurios pilietis jis 
yra, kurioje gyvena, turi licenciją ar yra sporto organizacijos narys, 
olimpinių ţaidynių TOK, parolimpinių ţaidynių TPK ir bet kuri kita 
antidopingo organizacija, atsakinga uţ testavimą per varžybasar 
renginius, kuriuose dalyvauja sportininkai, turi testuoti varžybų 
metu arba ne varžybų metu, bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje 
be išankstinio pranešimo ar iš anksto apie tai pranešusi. 

 

Visi sportininkai turi laikytis bet kokių testavimo jurisdikciją turinčios 
antidopingo organizacijos prašymųatlikti testą. 

 

5.2 Testų paskirstymo planas 
 

Koordinuodamos savo veiksmus su kitomis antidopingo 
organizacijomis, vykdančiomis tų pačių sportininkųtestavimą, 
ir laikydamosi testavimui taikomo Tarptautinio standarto, ISSF 
ir jos federacijos narės: 

 

5.2.1 numato ir įgyvendina metinį testų paskirstymo planą; 
 

5.2.2                atlieka efektyvų kiekįtestų varžybų metu ir ne varžybų 
metusportininkams, kurie priklauso jų jurisdikcijai, įskaitant, tačiau 
tuo neapsiribojant, jų atitinkamuose registruotuose testuotinų 
sportininkų sąrašuoseįrašytus sportininkus; 

 

5.2.3 išskyrus išskirtines aplinkybes, visi testai ne varžybų metu 
vykdomi be išankstinio pranešimo; 

 

5.2.4 pirmenybę teikia atliekamam tiksliniam testavimui; 
 

5.2.5 atlieka sportininkų, kuriems taikomas diskvalifikacijos ar  
Laikino suspendavimolaikotarpis,testavimą. 

 

5.3 Testavimo standartai 
 

ISSF ir jos federacijų narių atliekamas testavimas atitinka 
testavimo metu galiojantį testavimui taikomą Tarptautinį standartą 
bei metinį ISSF testų paskirstymo planą. 
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5.4 Testavimo koordinavimas 
 

5.4.1 Testavimas renginiuose 
 

Dopingo kontrolėsmėginiai imami tiek tarptautiniuose, tiek 
nacionaliniuose renginiuose. Vis dėlto uţ testavimorenginio 
laikotarpiu inicijavimą ir vadovavimą jam turi būti atsakinga tik 
viena organizacija, išskyrus atvejus, kurie nurodyti toliau. 
Tarptautiniuose renginiuosedopingo kontrolės mėginių ėmimą 
inicijuoja ir jam vadovauja tarptautinė organizacija, kuri tame 
renginyje veikia kaip vadovaujantis organas (pvz., olimpinėse 
ţaidynėse tai Tarptautinis olimpinis komitetas, pasaulio 
čempionate tai ISSF, o Panamerikos ţaidynėse –Panamerikos 
sporto organizacija). Nacionaliniuose renginiuosedopingo kontrolės 
mėginių ėmimą inicijuoja ir jam vadovauja paskirta nacionalinė 
antidopingo organizacija arba tos šalies federacija narė. 

 

5.4.1.1              Jeigu ISSF ar jos federacijos narės vis dėlto pageidauja vykdyti 
papildomą sportininkųtestavimąrenginyje, kuriame jos nėra 
atsakingos uţ testavimorenginio metu inicijavimą ir vadovavimą 
jam, ISSF arba jos federacijos narės turi iš pradţių pasitarti su 
renginiui vadovaujančiu organu ir gauti leidimą vykdyti bei 
koordinuoti bet kokį papildomą testavimą.Jeigu ISSF ar jos 
federacijų narių netenkina iš renginiui vadovaujančio organo 
gautas atsakymas, ISSF arba jos federacijos narės gali paprašyti 
WADA leidimo vykdyti papildomą testavimą ir nuspręsti, kaip bus 
koordinuojamas toks papildomas testavimas. 

 

5.4.2 Testavimas ne varžybų metu 
 

Testavimą ne varžybų metu inicijuoja ir jam vadovauja tarptautinės 
ir nacionalinės organizacijos. Testavimą ne varžybų metu gali 
inicijuoti ir jam vadovauti: (a) WADA; (b) olimpinėse ar 
parolimpinėse ţaidynėse atitinkamai Tarptautinis olimpinis 
komitetas arba Tarptautinis parolimpinis komitetas; (c) ISSF arba 
sportininko atstovaujama federacija narė; arba (d) bet kuri kita 
antidopingo organizacija, kurios testavimo jurisdikcijai priklauso 
sportininkas, kaip nurodyta 5.1 punkte(Leidimas atlikti testavimą). 
Testavimas ne varžybų metu koordinuojamas,kaiįmanoma, 
tinkamai naudojantis ADAMS, siekiant padidinti jungtinio testavimo 
pastangų veiksmingumą ir išvengti nereikalingo pakartotinio 
individualių sportininkųtestavimo. 

 

5.4.3 Pranešimas apie rezultatus 
 

ISSF ir federacijos narės turi nedelsdamospranešti apie atliktus 
testus, naudodamosiosWADA informacine agentūra, atsiţvelgiant 
į15.5 punktonuostatas, taip siekiant išvengti nereikalingo dvigubo 
testavimo. 
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5.5 Reikalavimai sportininkų buvimo vietai 
 

5.5.1 Tarptautinio lygio registruotas testuotinų sportininkų sąrašas 
 

Tarptautinio lygioregistruotą testuotinų sportininkų sąrašą (RTS) 
sudaro oficialiame ISSF pasaulio klasifikavimo sąraše, kuris 
skelbiamas ISSF interneto svetainėje ir atnaujinamas kiekvieną 
mėnesį atsiţvelgiant į kiekvieną tarptautinį renginį, aukščiausiai 
vertinami sportininkai. Kiekvienų metų sausio 1 d. tarptautinio lygio 
RTS sudaro 5 geriausi tos dienos oficialaus ISSF pasaulio 
klasifikacijos sąrašo sportininkai. Sportininkui patekus tarp 5 
geriausiai vertinamų oficialaus ISSF pasaulio klasifikacijos sąrašo 
sportininkų einamaisiais kalendoriniais metais, jis ar ji automatiškai 
įtraukiama į visų kalendorinių metų tarptautinio lygio RTS. 

 

5.5.2 Reikalavimai registruotiems testuotinų sportininkų sąrašams 
 

Nepaisant to, kad sportininkas gali paskirti atstovą, kuris padėtų 
teikiant informaciją apie sportininkobuvimo vietą, pagrindinė 
atsakomybė uţ informacijos apie buvimo vietą pateikimątenka 
kiekvienam individualiam sportininkui. Atsiţvelgiant į testavimui 
taikomą Tarptautinį standartą, kiekvienas į tarptautinio lygio RTS 
įtrauktas sportininkas, be kitų reikalavimų, privalo naudodamasis 
ADAMS ar kitomis tinkamomis ir patvirtintomis priemonėmis ISSF 
būstinei nurodyti ir išsiųsti informaciją apie esamą savo buvimo 
vietą.  

 

5.5.3 Informacijos pateikimo nesilaikymas 
 

Sportininkui ISSF neinformavus apie savo buvimo vietą laikoma, 
kad jis ar ji nesilaikė informacijos pateikimo reikalavimo pagal 2.4 
punktą, kuris atitinka testavimui taikomo Tarptautinio standarto 
11.3.5 papunkčiosąlygas. 

 

5.5.4 Praleistas testas 
 

Sportininkui neprisistačius į testo paėmimo vietąsavo nurodytoje 
buvimo vietoje laikoma, kad jis ar ji praleido testą pagal 2.4 punktą, 
kuris atitinka testavimui taikomo Tarptautinio standarto 11.4.3 
papunkčiosąlygas. 

 

5.5.5 Nacionalinio lygio registruotas testuotinų sportininkų sąrašas 
 

Kiekviena federacija narė turi padėti savonacionalinei antidopingo 
organizacijai sudarant aukščiausio lygio nacionalinių sportininkų, 
kuriems taip pat taikomitestavimui taikomo Tarptautinio standarto 
reikalavimai dėl buvimo vietos, nacionalinio lygio registruotą 
testuotinų sportininkų sąrašą. Tais atvejais, kai šie sportininkai taip 
pat yra įtraukti į ISSF registruotą testuotinų sportininkų sąrašą, 
ISSF ir nacionalinė antidopingo organizacija susitaria (jeigu reikia, 
padedant WADA) dėl to, kuri iš jų prisiims atsakomybę uţ 
sportininko informacijos apie buvimo vietą gavimą ir pasidalijimą 
šia informacija su kitomis organizacijomis (taip pat ir kitomis 
antidopingo organizacijomis), atsiţvelgiant į 5.5.6 papunktį. 
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5.5.6 Pagal 5.5.2 ir 5.5.5 papunkčių reikalavimuspateikta informacija apie 
buvimovietąturi būti pasidalyta su WADA ir kitomis antidopingo 
organizacijomis, kurios yra kompetentingos testuoti sportininkus 
atsiţvelgiant į testavimui taikomoTarptautiniostandarto 11.7.1(d) ir 
11.7.3(d) papunkčius, įskaitant ir grieţtą sąlygą naudoti informaciją 
tik dopingo kontrolėstikslais. 

 

5.6 Pasitraukimas iš sporto bei grįžimas į varžybas 
 

5.6.1               Sportininkui, kurį ISSF nurodė įtraukti į ISSF registruotą testuotinų 
sportininkų sąrašą, šios antidopingo taisyklės, įskaitant ir 
įsipareigojimą laikytis testavimui taikomo Tarptautiniostandarto 
reikalavimų dėl buvimo vietos, taikomos tol, kol sportininkas raštu 
informuoja ISSF apie savo pasitraukimą iš sporto arba kol jis 
nebeatitinka kriterijų, taikomų sportininko įtraukimui į ISSF 
registruotą testuotinų sportininkų sąrašą ir jam apie tai praneša 
ISSF. 

 

.6.2                  Sportininkas, ISSF pranešęs apie savo pasitraukimą iš sporto, gali 
atnaujinti dalyvavimą varţybose tik pranešęs apie tai ISSF prieš 6 
mėnesius iki to laiko, kai jis tikisi grįţti į varžybas, ir prisistatęs į 
neskelbtą testavimą ne varžybų metu bei (jeigu reikalaujama) jei 
atitinka testavimui taikomo Tarptautiniostandarto reikalavimus dėl 
buvimo vietos bet kuriuo metu iki faktinio grįţimo į varžybas. 

 

5.6.3              Sportininkams, įtrauktiems į nacionalinį registruotą testuotinų 
sportininkų sąrašą, federacijos narės gali nustatyti panašius 
pasitraukimo iš sporto ir grįţimo į jį reikalavimus. 

 

5.7 Testuotinų sportininkų parinkimas 
 

5.7.1                Tarptautinių renginių metu ISSF sprendţia, kurie sportininkai turi 
būti testuojami, atsiţvelgiant į Federacijosmetinį testų paskirstymo 
planą. Tai gali būti: 

 

 medalių laimėtojai; 
 

 visi sportininkai, kurie pasiekia, pagerina ar pakartoja 
pasaulio rekordą; 

 

 visi sportininkai, kurie pripaţįstami tinkamais gauti 
kvotos vietą; 

 

 atsitiktinis komandos, pasiekusios, pagerinusios 
arpakartojusios pasaulio rekordą, narys; 

 

 atsitiktinis arba tikslinis testavimas ISSF Antidopingo 
komitetoarba jo atstovo renginyjesprendimu. 

 

5.7.2             Nacionaliniuose renginiuosetestavimui parenkamų sportininkų 
skaičių kiekvienose varžyboseir testuotinų sportininkų parinkimo 
tvarką nustato kiekviena federacija narė. 

 

5.7.3 Be parinkimo tvarkos, išdėstytos pirmiau esančiuose 5.7.1 ir 
5.7.2 papunkčiuose, ISSF tarptautiniuose renginiuose, o federacija 
narė nacionaliniuose renginiuose taip pat gali išrinkti sportininkus 
arba komandas tiksliniam testavimui, jeigu toks tikslinis testavimas 
nenaudojimas kitais tikslais nei teisėti dopingo kontrolės tikslai. 
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5.7.4                   Sportininkustestavimui ne varžybų metu ISSF ir federacijos narės 
renka taikydamos procesą, kuris iš pagrindų atitinka parinkimo 
metu galiojantį testavimui taikomą Tarptautinį standartą. 

 

5.8                 Atsiţvelgdamiį nepriklausomo stebėtojo programą, ISSF ir ISSF 
renginių organizaciniai komitetai bei federacijos narės ir 
nacionalinių renginių organizaciniai komitetai turi sudaryti sąlygas 
renginiuose dalyvauti nepriklausomiems stebėtojams. 

 

5.9                Sportininkui, kuris nėra nuolatinis ISSF ar vienos iš jos federacijų 
narių narys, draudţiama dalyvauti varţybose, nebent jis prisistato 
imant mėginius ir, jeigu taikoma, prieš dalyvaudamas 
varţybosepateikia tikslią ir naujausią informaciją apie savo buvimo 
vietą kaip ISSF arba federacijos narės registruoto testuotinų 
sportininkų sąrašo dalį. 

 

 
 

6 STRAIPSNIS MĖGINIŲ ANALIZĖ 
Pagal šias antidopingo taisykles imami dopingo kontrolės 
mėginiaianalizuojami laikantis tokių principų: 

 

6.1 Naudojimasisakredituotomis laboratorijomis 
 

Laikydamosi2.1 punkto reikalavimų(Draudžiamosios medžiagos ar 
jos metabolitų arba liekanų aptikimas) ISSF arba jos federacijos 
narės turi siųsti mėginius analizuoti tik į WADAakredituotas 
laboratorijasarba kitaip, kaip patvirtina WADA. Sprendimą dėl 
WADA akredituotos laboratorijos (ar kitos WADA patvirtintos 
laboratorijos ar metodo), naudojamos mėginio analizei, pasirinkimo 
priima išskirtinai ISSF arba jos federacijos narės. 

 

6.2 Mėginių ėmimo ir analizės tikslas 
 

Mėginiai analizuojami siekiant aptikti draudžiamąsias medžiagas ir 
draudžiamuosius metodus, įvardytus Draudžiamajame sąraše, bei 
kitas medţiagas, kurias gali nurodyti WADA, atsiţvelgdamaį 
Kodekso 4.5 punkteaprašytą Stebėjimo programą arba padedant 
ISSF ar jos federacijoms narėmsantidopingotikslais profiliuojant 
tiesioginius parametrus sportininko šlapime, kraujyje ar kitoje 
terpėje, įskaitant DNR ar genominį profilį. 

 

6.3 Mėginių tyrimai 
 

Be rašytinio sportininko sutikimo joks mėginys negali būti 
panaudotas jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie aprašyti 6.2 
punkte. Nuo mėginių, kurie naudojami (gavus sportininko sutikimą) 
kitais tikslais, negu nurodyta 6.2 punkte, turi būti pašalintos bet 
kokios tapatybės nustatymo priemonės, kad tokių mėginių nebūtų 
galima susieti su konkrečiu sportininku. 

 

6.4 Mėginių analizės ir pranešimų apie rezultatus standartai 
 

Laboratorijos analizuoja dopingo kontrolės mėginius ir skelbia jų 
rezultatus pagallaboratorijoms taikomąTarptautinį standartą. 
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6.5 Pakartotinis mėginių testavimas 
 

Mėginys gali būti bet kuriuo metu pakartotinai analizuojamas6.2 
punktenurodytais tikslaismėginį ėmusios antidopingo organizacijos 
arba WADA nurodymu. Pakartotinio mėginių testavimo aplinkybės 
ir sąlygos atitinka laboratorijoms taikomo Tarptautinio standarto 
reikalavimus. 

 

 
 

7 STRAIPSNIS REZULTATŲ ADMINISTRAVIMAS 
 

7.1 ISSF inicijuotų testų rezultatų administravimas 
 

ISSF inicijuotų testų (įskaitant WADA ar kurio nors kito dopingo 
kontrolės paslaugų teikėjo pagal sutartį su ISSF atliekamus testus) 
rezultatų administravimas vykdomas kaip išdėstyta toliau: 

 

7.1.1             Visi analizėsrezultatai turi būti ISSF siunčiami uţkoduota forma, 
laboratorijos įgalioto atstovo pasirašytame pranešime. Visas 
bendravimas vykstakonfidencialiai ir laikantis WADA sukurtos 
duomenų bazės administravimo programos ADAMS. ADAMS 
atitinka WADA taikomas bei kitų organizacijų naudojamas 
duomenų apsaugos nuostatas ir normas. 

 

7.1.2                Gavęs teigiamą A mėginio testo rezultatą ISSF Antidopingo 
komitetas atlieka pirminę perţiūrą siekdamasnustatyti:  

 

a)   ar buvo suteikta atitinkamaTUE arba ar ji bus suteikta kaip 
nurodyta terapiniam vartojimui taikomoms išimtims 
taikomame Tarptautiniame standarte;arba 

 

b)   ar nėra jokių akivaizdţių nukrypimų nuo testavimui taikomo 
Tarptautinio standarto arba laboratorijoms taikomo 
Tarptautinio standarto, dėl kurių galėjo būti nustatytas 
teigiamas testo rezultatas. 

 

7.1.3 Jeigu pirminė teigiamo testo rezultato perţiūra pagal 7.1.2 papunktį 
nepatvirtina taikomos TUE arba teisės gauti TUE kaip nurodyta 
TUE taikomame Tarptautiniame standarte arba nukrypimo, lėmusio 
teigiamą testo rezultatą, ISSF 15 straipsnyje nurodytais būdais turi 
nedelsdamainformuoti sportininką ir jo atstovaujamą federaciją narę 
apie: 

 

a)    teigiamą testo rezultatą; 
 

b)    paţeistą antidopingo taisyklę; 
 

c)   sportininko teisę nedelsiant reikalauti B mėginio analizės,o  
tokio reikalavimo nepateikus gali būti laikoma, jog B mėginio 
analizės buvo atsisakyta; 

 

d)  numatytą B mėginio analizės datą, laiką ir vietą, jeigu 
sportininkas arba ISSF nusprendţia reikalauti B mėginio 
analizės; 
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e)    galimybę sportininkuiir (ar)sportininko atstovui dalyvauti 
atidarant ir analizuojantB mėginįper laboratorijoms taikomame 
Tarptautiniame standarte nurodytą laikotarpį, jeigu tokios 
analizės reikalaujama; ir 

 

f)   sportininko teisę reikalauti laboratorinių A ir B 
mėginiųdokumentų paketo, kuriame informacija nurodyta 
laikantis laboratorijoms taikomo Tarptautinio standarto 
reikalavimų, kopijos. Priešingu atveju ISSF turi informuoti 
WADA apie savo sprendimą nenagrinėti teigiamo testo 
rezultato kaip antidopingo taisyklių paţeidimo. 

 

7.1.4        Jeigu sportininkas arba ISSF reikalauja, per laboratorijoms 
taikomame Tarptautiniame standarte nurodytą laikotarpį turi būti 
susitarta dėl B mėginiotestavimo. Sportininkas gali sutikti su A 
mėginio rezultatais ir atsisakyti reikalavimoatlikti B mėginio analizę. 
Nepaisant to, ISSF gali nuspręsti atlikti B mėginio analizę. 

 

7.1.5            Sportininkui ir (ar) jo atstovui leidţiama dalyvauti atliekant B 
mėginioanalizęper laboratorijoms taikomame Tarptautiniame 
standarte nurodytą laikotarpį. Dalyvauti taip pat leidţiama 
sportininko atstovaujamos federacijos narės atstovui bei ISSF 
atstovui.  

 

7.1.6                     Jeigu B mėginio rezultatas yra neigiamas, tuomet (jeigu ISSF 
atvejo nenagrinėja kaip antidopingo taisyklių paţeidimo pagal 2.2 
punktą) laikoma, kad visas testas yra neigiamas ir apie tai 
pranešama ISSF. ISSF nedelsdamaapie tai praneša sportininkui, 
jo atstovaujamai federacijai narei bei WADA. 

 

7.1.7            Jeigu nustatomas draudžiamosios medžiagos vartojimo ar 
draudžiamojo metodo naudojimo faktas, apie rezultatus 
pranešama ISSF ir WADA. ISSF nedelsdamaapie tai praneša 
sportininkui ir jo atstovaujamai federacijai narei. 

 

7.1.8                   ISSF atlieka tolesnį galimo antidopingo taisyklių paţeidimo, kuriam 
netaikomos7.1.1–7.1.7 papunkčių nuostatos, tyrimą. Tuo metu, kai 
ISSF nustato, kad buvo įvykdytas antidopingo taisyklių paţeidimas, 
ji nedelsdamasportininkui arba kitam asmeniui, kuriam taikomos 
sankcijos, 15 straipsnyje išdėstytais būdais įteikia pranešimą apie 
tai, kokia antidopingo taisyklė buvo paţeista bei koks paţeidimo 
pagrindas. ISSF taip pat informuoja WADA. 

 

7.2 Netipiškų rezultatų perţiūra 
 

7.2.1             Kaip numatyta tarptautiniuose standartuose, tam tikromis 
aplinkybėmis laboratorijoms nurodoma pranešti apie draudžiamųjų 
medžiagų, kurios gali būti gaminamos endogeniškai, aptikimą kaip 
apie netipiškus rezultatus, kuriuos gavus reikalingas tolesnis 
tyrimas. 

 

7.2.2                    Gavusinetipišką A mėginio rezultatą, ISSF atlieka pirminę perţiūrą 
siekdama nustatyti:  

 

a) arbuvo suteikta atitinkama TUE;arba 
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b)   ar nėra jokių akivaizdţių nukrypimų nuo testavimui taikomo 
Tarptautinio standarto arba laboratorijoms taikomo 
Tarptautinio standarto, dėl kurių galėjo būti nustatytas 
netipiškas rezultatas. 

 

7.2.3                   Jeigu pirminės netipiško rezultato perţiūros pagal 7.2.2 
papunktįmetu nustatoma taikoma TUE arba nukrypimų nuo 
testavimui taikomo Tarptautinio standarto ar laboratorijoms 
taikomo Tarptautinio standarto, kurie lėmė netipiškus rezultatus, 
laikoma, kad visas testas yra neigiamas, ir apie tai pranešama 
sportininkui, sportininko atstovaujamai federacijai narei bei WADA. 

 

7.2.4             Jeigu pirminės perţiūros metu nenustatoma taikoma TUE arba 
nukrypimai, kurie lėmė netipišką rezultatą, ISSF atlieka reikiamą 
tyrimą. Atlikus tyrimą, sportininkui, jo atstovaujamai federacijai 
narei ir WADA pranešama apie tai, ar netipiškas rezultatas bus 
nagrinėjamas kaip teigiamas testo rezultatas, ar ne. Sportininkui 
apie tai pranešama pagal 7.1.3 papunkčionuostatas. 

 

7.2.5             ISSF nepateikia pranešimo apie netipišką rezultatą, kol nėra 
baigtas jo tyrimas ir nėra nuspręsta, ar netipiškas rezultatas bus 
nagrinėjamas kaip teigiamas testo rezultatas, jeigu nėra vienos iš 
toliau nurodytų aplinkybių: 

 

a)    Jeigu ISSF nusprendţia, kad prieš darant išvadą jos 
stebėjimo tyrime turi būti atlikta B mėginio analizė, ji gali atlikti 
B mėginio analizę pirma apie tai pranešusisportininkui, o 
tokiame pranešime turi būti pateiktas netipiško rezultato 
aprašymas ir informacija, aprašyta 7.1.3 papunkčio(b)–(f) 
dalyse. 

 

b)  Jeigu ISSF sulaukia pagrindinės renginio 
organizacijosreikalavimolikus maţai laiko iki vieno iš jos 
tarptautinių renginių arba sporto organizacijos, atsakingos uţ 
tai, kad būtų laikomasi artėjančio komandos narių parinkimo 
tarptautiniam renginiui ar varžyboms termino, atskleisti, ar 
pagrindinės renginio organizacijos arba sporto organizacijos 
pateiktame sąraše yra koks nors sportininkas, kurio 
netipiškas rezultatas yra nagrinėjamas, ISSF nurodo tokius 
sportininkus iš pradţių pateikusi pranešimą apie netipišką 
rezultatą sportininkui. 

 

7.3  Kitų tarptautinių renginių metu inicijuotų testųrezultatų 
administravimas 

 

Tarptautinio olimpinio komiteto, Tarptautinio parolimpinio komiteto 
ar pagrindinės renginio organizacijos testų rezultatų 
administravimą ir nagrinėjimą, taip pat sankcijas, nesusijusias su 
diskvalifikacija iš renginio ar renginio rezultatų anuliavimu, 
administruoja ISSF. 
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7.4 Federacijų narių inicijuotų testų rezultatųadministravimas 
 

7.4.1         Federacijų narių atliekamas rezultatų administravimas atitinka 
pagrindinius veiksmingo ir sąţiningo rezultatų administravimo 
principus, kurie yra pabrėţti 7 straipsnyje išsamiai pateiktose 
nuostatose. Federacijos narės ne vėliau kaip iki federacijos narės 
rezultatų administravimo proceso pabaigos praneša 
sportininkonacionalinei antidopingo organizacijai, ISSF ir WADA 
apie teigiamus testų rezultatus, netipiškus rezultatus ir kitus 
įtariamus antidopingo taisyklių paţeidimus, atsiţvelgdamosį 
principus, apibrėţtus šiame 7 straipsnyje. 

 

7.4.2                  Bet koks akivaizdus sportininko, priklausančio tai federacijai narei, 
padarytas antidopingo taisyklių paţeidimas nedelsiant 
perduodamas nagrinėti tinkamai nagrinėjimo komisijai, sudarytai 
pagal federacijos narės, nacionalinės antidopingo organizacijos 
arba valstybinės teisės taisykles. Sportininkų, kurie priklauso 
kitoms federacijoms narėms, akivaizdūs antidopingo taisyklių 
paţeidimai perduodami nagrinėti sportininko atstovaujamai 
federacijai narei. 

 

7.4.3           Federacijai narei neatlikus ir tinkamai neuţbaigus rezultatų 
administravimo per protingą laiką, ISSF gali perimti šį reikaląir jo 
nagrinėjimą atsiţvelgdamaį 7 ir 8 straipsnius. Bet kokias su šiuo 
nagrinėjimu susijusias išlaidas turi prisiimti tiesiogiai su 
nagrinėjamu dalykususijusi federacija narė. 

 

7.5 Buvimo vietos paţeidimų rezultatų administravimas 
 

7.5.1                 Su akivaizdţiu ISSF registruotame testuotinų sportininkų sąraše 
esančio sportininko padarytu informacijos pateikimo reikalavimo 
nesilaikymususijusiusrezultatusadministruoja ISSF, atsiţvelgdamaį 
testavimui taikomo Tarptautinio standarto11.6.2 papunktį(nebent 
pagal 5.5.4 papunktį buvo susitarta, kad tokią atsakomybę prisiims 
federacija narė arbanacionalinė antidopingo organizacija). 

 

7.5.2                   Sportininko, esančio ISSF registruotame testuotinų sportininkų 
sąraše, akivaizdţiai praleisto testo, kuriuo bandyta ištirti sportininką 
ISSF vardu, rezultatus administruoja ISSF, atsiţvelgdama į 
testavimui taikomo Tarptautinio standarto 11.6.3 papunktį.Tokio 
sportininko akivaizdţiai praleisto testo, kuriuo bandyta ištirti 
sportininką kitos antidopingo organizacijos vardu, rezultatus 
administruoja ta kita antidopingo organizacija, atsiţvelgiant į 
testavimui taikomo Tarptautinio standarto 11.7.6(c) papunktį. 

 

7.5.3               Jeigu nustatoma, kad per bet kokį aštuoniolikos mėnesių laikotarpį 
sportininkas, esantis ISSF registruotame testuotinų sportininkų 
sąraše, tris (3) kartus nesilaikė informacijos pateikimo reikalavimo 
arba praleido tris (3) testus, arba iš viso tris (3) kartus nesilaikė 
informacijos pateikimo reikalavimo ir praleido testus, pagal šias 
antidopingo taisykles arba pagal bet kurios kitos antidopingo 
organizacijos taisykles ISSF tai nagrinėja kaip akivaizdų 
antidopingo taisyklių paţeidimą. 
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7.6 Laikinas suspendavimas 
 

7.6.1                  Jeigu po A mėginio analizės gaunamas draudžiamosios 
medžiagos, kuri nėra nurodytamedţiaga, teigiamas testo 
rezultatas, o pagal 7.1.2 papunktį atliktoje perţiūroje nenustatoma 
taikoma TUE ar nukrypimas nuo testavimui taikomo Tarptautinio 
standarto arba laboratorijoms taikomo Tarptautinio standarto, kuris 
lėmė teigiamą testo rezultatą, nedelsiant po perţiūros ir pranešimo, 
aprašyto 7.1 punkte, sportininkui skiriamaslaikinas suspendavimas. 

 

7.6.2           Bet kuriuo atveju, kuriam netaikomos 7.6.1 papunkčio nuostatos, 
kai ISSF nusprendţia nagrinėti klausimą kaip akivaizdų 
antidopingo taisyklių paţeidimą, atsiţvelgiant į pirmiau išdėstytas 7 
straipsnio nuostatas, laikinas suspendavimas gali būti skirtas po 
perţiūros ir pranešimo, aprašyto 7.1 punkte, tačiau prieš 
sportininko B mėginio analizę arba galutinįrezultatų nagrinėjimą, 
kaip aprašyta 8 straipsnyje(Teisingo nagrinėjimo teisė). 

 

7.6.3                  Vis dėlto laikinas suspendavimasgali būti neskiriamas pagal 7.6.1 
straipsnį arba 7.6.2 straipsnį, nebent sportininkui ar kitam asmeniui 
suteikiama arba (a) sąlyginio nagrinėjimo galimybė prieš laikino 
suspendavimo skyrimą, arba laiku po laikino suspendavimo 
skyrimo; arba (b) greitesnio nagrinėjimo galimybė pagal 8 straipsnį 
(Teisingo nagrinėjimo teisė) laiku po laikino suspendavimo 
skyrimo. Nacionalinės federacijos skiria laikiną suspendavimą 
atsiţvelgdamos į principus, išdėstytus šio straipsnio 7.6 punkte. 

 

7.6.4             Jeigu laikinas suspendavimas skiriamas remiantis teigiamu A 
mėginio testo rezultatu, o vėliau atliktaB mėginio analizė (jeigu to 
reikalauja sportininkas arba antidopingo organizacija) nepatvirtina 
A mėginiorezultatų, tuomet sportininkui negalioja joks 
tolesnislaikinas suspendavimas dėl Kodekso2.1 punktopaţeidimo 
(Draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų 
aptikimas). Tokiais atvejais, kai sportininkas (arba sportininko 
komanda, kaip gali būti nurodyta šiose taisyklėse) pašalinamas iš 
varžybų remiantis 2.1 punktopaţeidimu, o po to atlikta B mėginio 
analizė nepatvirtina A mėginio rezultato, jeigu nedarant poveikio 
renginiui vis dar galima grąţinti sportininką arba komandą į rungtį, 
sportininkas arba komanda gali toliau tęsti dalyvavimą tam tikrose 
renginio rungtyse. 
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7.7 Pasitraukimas iš sporto 
 

Jeigu sportininkas ar kitas asmuo pasitraukia iš sporto, kol 
vykstarezultatų administravimo procesas, ISSF arba jos federacija 
narė, administruojantirezultatus, pasilieka teisę uţbaigti savo 
rezultatų administravimo procesą. Jeigu sportininkas ar kitas 
asmuo pasitraukia iš sporto prieš prasidedant rezultatų 
administravimo procesuiir ISSF arba jos federacija narė būtų 
turėjusi sportininko ar kito asmens rezultatų administravimo 
jurisdikciją tuo metu, kai sportininkas arba kitas asmuo 
paţeidėantidopingo taisykles, ISSF arba jos federacija narė turi 
teisę administruoti rezultatusir skirti atitinkamą sankciją. 

 

 
 

8 STRAIPSNIS TEISINGO NAGRINĖJIMO TEISĖ 
 

8.1  Nagrinėjimai, kylantys dėl ISSF testavimo arba testų ISSF 
renginių metu 

 

8.1.1             Kai po 7 straipsnyje aprašyto rezultatų administravimo proceso 
paaiškėja, kad šios taisyklės buvo paţeistos dėl ISSF testavimo 
ISSF renginyje, tuomet atvejis perduodamas ISSF antidopingo 
tyrimo komisijai (toliau – Tyrimo komisijai). 

 

8.1.2                    Siekdamanustatyti antidopingotaisyklių paţeidimo pobūdį, 
aplinkybes ir rimtumą, Tyrimo komisija rengia dokumentų 
nagrinėjimą, kuriame remiamasi sportininko ar kito asmens 
pateiktais dokumentiniais įrodymais. Tačiau sportininkas arba kitas 
asmuo gali pasirinkti išsakyti savo poţiūrį ţodţiu ir reikalauti 
nagrinėjimo ţodţiu. 

 

8.1.3            Gavusi visus įrodymus, pareiškimus ir su atveju susijusius 
dokumentus, Tyrimo komisija turi nustatyti, kad: 

 

8.1.3.1       nebuvo jokių nukrypimų nuo testavimui taikomo Tarptautinio 
standarto, terapiniam vartojimui taikomoms išimtims taikomo 
Tarptautinio standarto ar laboratorijoms taikomo Tarptautinio 
standarto, kurie galėjo nulemti arba sukelti antidopingo taisyklių 
paţeidimą, 

 

ir kad 
 

8.1.3.2           Vykdomasis komitetas bus pakankamai gerai informuotas apie 
visas atvejo aplinkybes tam, kad galėtų priimti pagrįstą sprendimą. 

 

8.1.4               Tuo atveju, kai situacija neatitinkapirmiau išvardytų kriterijų, Tyrimo 
komisija gali paprašyti papildomų įrodymų ir specialisto pagalbos 
nagrinėjant atvejį arba nuspręsti nenagrinėti teigiamo testo 
rezultato kaip antidopingo taisyklių paţeidimo. 
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8.1.5              Tyrimo komisijai gavus visą reikalautąsu bylasusijusią faktinę 
informacijąir įsitikinus, kad nebuvo jokių procedūrinių paţeidimų ar 
nukrypimų nuo taisyklių, ji perduoda savo rezultatus ir išvadas 
svarstyti Vykdomajam komitetui ir balsavimuipaštu. Po šio 
balsavimo priimamas pagrįstas rašytinis sprendimas nustatytu 
laiku, remiantis pateiktais dokumentiniaisįrodymais ir galutiniu 
Vykdomojo komiteto priimtu sprendimu. 

 

8.1.6               Tuo atveju, kaisportininkas aiškiai pasirenka tęsti nagrinėjimą ir 
pats padengiaišlaidas, Tyrimo komisija bylos nagrinėjimą perleidţia 
Vykdomojo komiteto paskirtai nagrinėjimo komisijai. Ši komisija, 
kurią sudaro maţiausiai vienas teisininkas ir vienas gydytojas, 
nagrinėja bylą ir priima pagrįstą raštišką sprendimą ISSF 
Vykdomojo komiteto vardu ir gauna jopatvirtinimą. 

 

8.1.7        Sportininkas arba kitas asmuo gali atsisakyti nagrinėjimo 
pripaţindamaskaltinimą antidopingo taisyklių paţeidimu ir 
sutikdamas su7 straipsnyje numatytomis pasekmėmis. Nagrinėjimo 
teisės taip pat galima atsisakyti aiškiai tai nurodţius arba 
sportininkui ar kitam asmeniui nepavykus atremti ISSF kaltinimų, 
kad antidopingo taisyklių paţeidimas buvo padarytas, per dešimt 
(10) dienų nuo pranešimo apie jį gavimo. Kai nagrinėjimas 
nevykdomas, Tyrimo komisija priima pagrįstą raštišką sprendimą 
Vykdomojo komiteto vardu ir gauna jo patvirtinimą. 

 

8.1.8         Visais atvejais apie Vykdomojo komiteto sprendimą turi būti 
pranešta sportininkui ar kitam asmeniui, tiesiogiai susijusiai 
federacijai narei ir WADA. 

 

8.1.9               Pagal šį straipsnį priimti sprendimai gali būti skundţiami Sporto 
arbitraţo teismui (SAT), kaip numatyta13 straipsnyje. 

 

8.2  Nagrinėjimaspo federacijų narių rezultatų administravimo 
 

8.2.1            Kai po pagal 7 straipsnį atlikto rezultatų administravimo proceso 
paaiškėja, kad šios antidopingo taisyklės buvo paţeistos, 
nacionalinio lygio sportininkas ar kitas su paţeidimu 
susijęsasmuotampa atsakingasprieš sportininko ar kito asmens 
atstovaujamos federacijos narės ar nacionalinės antidopingo 
organizacijos drausminę komisiją, atsiţvelgiant į federacijos narės 
arba nacionalinės antidopingo organizacijos nagrinėjimo 
taisykles;komisijanuspręs, ar buvo padarytas šių antidopingo 
taisyklių paţeidimas, ir, jeigu taip, kokiossankcijosturėtų būti 
skirtos. 

 

8.2.2               Nagrinėjimai, vykdomi pagal šio straipsnio 8.2 punktą, turi būti 
baigti operatyviai ir visais atvejais ne vėliau kaip per tris (3) 
mėnesius nuo rezultatų administravimo proceso, aprašyto7 
straipsnyje, pabaigos. Nagrinėjimai, susiję surenginiais, gali būti 
atliekami greičiau. Jeigu sportininkui skiriamaslaikinas 
suspendavimas pagal 7.6 punktą, sportininkas turi teisę 
reikalauti,kad nagrinėjimas būtų atliktas greičiau. 
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8.2.3              Jeigu nagrinėjimasuţtrunka daugiau nei tris (3) mėnesius, ISSF turi 
teisę atvejo tyrimą pavesti tiesiogiai ISSF Tyrimo komisijai ir 
Vykdomajam komitetui pagal 8.1 punktą. Nagrinėjimas 
atliekamasfederacijos narės sąskaita. 

 

8.2.4            Federacijos narės visapusiškai informuoja ISSF ir WADA apie 
nagrinėjamų bylų būseną ir visų nagrinėjimų rezultatus. 

 

8.2.5                     ISSF ir WADA gali dalyvauti nagrinėjimuose stebėtojo teisėmis. 
 

8.2.6        Sportininkas ar kitas asmuo gali atsisakyti 
nagrinėjimopripaţindamas šių antidopingo taisyklių paţeidimą ir 
sutikdamas su padariniais, atitinkančiais 9 ir 10 straipsnių 
nuostatas, kaip siūlo federacija narė. Nagrinėjimo teisės galima 
atsisakyti aiškiai tai nurodţius arba sportininkui ar kitam asmeniui 
nepavykus atremti federacijos narės kaltinimų, kad antidopingo 
taisyklių paţeidimas buvo padarytas, per 10 (dešimt) dienų. Kai 
nagrinėjimas nevykdomas, federacija narė 13.2.3 papunktyje 
nurodytiemsasmenimspateikia pagrįstą sprendimą, kuriame 
paaiškinami veiksmai, kurių buvo imtasi. 

 

8.2.7          Federacijų narių ar nacionalinių antidopingo organizacijų 
sprendimai, priimti po nagrinėjimo arba sportininko ar kito asmens 
sutikimo su padariniais, gali būti skundţiami, kaip numatyta 13 
straipsnyje. 

 

8.2.8              Nacionalinio lygio komisijos priimti sprendimai gali būti perţiūrėti 
ISSF Tyrimo komisijos ir ISSF Vykdomojo komiteto, atsiţvelgiant į 
šių taisyklių 14 straipsnį. 

 

8.2.9                Federacijos į savo nuostatus įtraukia nuostatą, suteikiančią teisę 
ISSF ir WADA apskųsti bet kokį ISSF federacijų narių priimtą 
sprendimą, atsiţvelgiant į šių taisyklių 13 straipsnį. Tokio skundo 
pateikimo terminas nurodomas nareiperduodant informaciją, kaip 
išdėstyta ankstesnėje pastraipoje, ir prasideda tik šią informaciją 
gavusISSF ir WADA. 

 

8.3 Teisingo nagrinėjimo principai 
 

Visi nagrinėjimai pagal 8.1 arba 8.2 punktąvykdomi laikantis 
tokių principų: 

 

 nagrinėjimas nustatytu laiku; 
 

 teisinga ir nešališka nagrinėjimo komisija; 
 

 teisė būti atstovaujamam advokato, asmeniui pačiam 
padengiant išlaidas; 

 

 teisė būti laiku ir tinkamai informuotam apie įtariamą 
antidopingo taisyklių paţeidimą; 

 

 teisė atsakyti į keliamą kaltinimą antidopingo taisyklių paţeidimu 
ir dėl jo atsirandančias pasekmes; 
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 kiekvienos šalies teisė pateikti įrodymus, įskaitant teisę iškviesti 
ir apklausti liudytojus; 

 

 asmens teisė nagrinėjimo metu naudotis vertėjo paslaugomis, o 
nagrinėjimo komisijai paliekama teisėparinkti vertėją ir 
atsakomybė uţ vertėjo paslaugų kainą; ir 

 

 laiku pateiktas, pagrįstas raštiškas sprendimas, nurodant ir 
paaiškinant bet kokio diskvalifikacijos laikotarpio prieţastį 
arprieţastis. 

 

9 STRAIPSNIS AUTOMATIŠKAS INDIVIDUALIŲ REZULTATŲ ANULIAVIMAS 
Antidopingo taisyklių paţeidimas individualiame sporte, nustatytas 
atliktus testą varžybų metu, automatiškai nulemia tose varţybose 
pasiekto rezultato anuliavimąir visus su tuo susijusiuspadarinius, 
įskaitant ir bet kokių medalių, taškų ar prizųatėmimą. 

 
10 STRAIPSNIS INDIVIDUALIOS SANKCIJOS 

 

10.1  Rezultatų, pasiektų varžybose ar renginyje, kurio metu buvo 
padarytasantidopingo taisyklių paţeidimas, anuliavimas 

 

Antidopingo taisyklių paţeidimas, įvykdytas renginio metu arba dėl 
renginio, renginiui vadovaujančio organo sprendimu, gali lemti visų 
sportininko individualių rezultatų, pasiektų tame renginyje, 
anuliavimąirvisus su tuo susijusius padarinius, įskaitant visų 
medalių, taškų ir prizų atėmimą, išskyrus atvejus, nurodytus 10.1.1 
papunktyje. 

 

10.1.1      Jeigu sportininkas neigia savo kaltę ar aplaidumą, asmeniniai 
sportininko rezultatai kitose renginio rungtyseneanuliuojami, 
nebent sportininko rezultatams, pasiektiems kitose varžybose, nei 
tos, kuriosebuvo padarytas antidopingo taisyklių paţeidimas, 
galėjo turėti įtakos sportininko padarytas antidopingo taisyklių 
paţeidimas. 

 

10.2  Diskvalifikacija dėl draudžiamųjų medžiagų ir draudžiamųjų 
metodų aptikimo,naudojimo ar bandymo naudoti arba turėjimo 

 

Išskyrus atvejus, kurie atitinka 10.4 ir 10.5 punktuose numatytas 
diskvalifikacijos laikotarpio sutrumpinimo ar panaikinimo sąlygas 
arba 10.6 punktenumatytas diskvalifikacijos laikotarpio pailginimo 
sąlygas, uţ 2.1 punkto (draudžiamosios medžiagos arba jos 
metabolitų ar liekanų aptikimas), 2.2 punkto 
(draudžiamosiosmedžiagosvartojimasar draudžiamojometodo 
naudojimasarba bandymas vartoti (naudoti) arba 2.6 punkto 
(draudžiamųjų medžiagų ir draudžiamųjų metodų turėjimas) 
paţeidimą skiriamos diskvalifikacijos laikotarpis yra toks: 

 

Pirmasis paţeidimas: dvejų (2) metų diskvalifikacija. 
10.3 Diskvalifikacija dėl kitų antidopingo taisyklių paţeidimų 

 

Uţ kitus šių antidopingo taisyklių paţeidimus, kurie nenumatyti 
10.2 punkte, diskvalifikacijos laikotarpis nustatomas kaip nurodyta 
toliau: 
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10.3.1           Uţ 2.3 punkto (Atsisakymas pateikti mėginį arba mėginio 
nepateikimas) arba 2.5 punkto (Dopingo kontrolės papirkimas) 
nuostatų paţeidimus nustatomas dvejų (2) metų diskvalifikacijos 
laikotarpis, išskyrus atvejus, kurie atitinka sąlygas, numatytas 10.5 
punkte, arba sąlygas, numatytas 10.6 punkte. 

 

10.3.2            Uţ 2.7 punkto (Platinimas) arba 2.8 punkto (Draudžiamosios 
medžiagos ar draudžiamojo metodo perdavimas ar bandymas 
perduoti) nuostatų paţeidimus nustatomas nuo maţiausiai ketverių 
(4) metų diskvalifikacijos iki diskvalifikacijos iki gyvenimo pabaigos 
laikotarpis, nebent atvejis atitinka sąlygas, numatytas 10.5 punkte. 
Antidopingo taisyklių paţeidimas, susijęs su nepilnamečiu 
asmeniu, laikomas itin sunkiu paţeidimu ir, jeigu jį įvykdo 
sportininkąaptarnaujantis personalas, o paţeidimas nesusijęs su 
nurodytomis medţiagomis, kurios nurodytos4.2.2 papunktyje, dėl 
jo sportininkąaptarnaujančiam personalui skiriama diskvalifikacija 
iki gyvenimopabaigos. Be to, apie reikšmingus 2.7 arba 2.8 punkto 
nuostatųpaţeidimus, kuriais taip pat gali būti paţeisti su sportu 
nesusiję įstatymai ir nuostatai, pranešama kompetentingoms 
administracinėms, profesinėms arba teisinėms institucijoms. 

 

10.3.3             Uţ 2.4 punkto (informacijos apie buvimo vietą nepateikimas ir (ar) 
praleisti testai) paţeidimą, remiantis sportininko kaltės laipsniu, 
nustatomas maţiausiai vienų (1) metų ir daugiausiai dvejų (2) metų 
diskvalifikacijos laikotarpis. 

 

10.4  Diskvalifikacijos dėl nurodytų medţiagų laikotarpio 
sutrumpinimasarba panaikinimas ypatingomis aplinkybėmis 

 

Jeigu sportininkas arba kitas asmuo gali įrodyti, kaip nurodyta 
medţiaga pateko į jo kūną arba kaip jis ją įgijo ir tai, kad tokia 
nurodyta medţiaga nebuvo skirta sportininkosportiniam 
pasirodymui pagerinti arba pasirodymą gerinančios medţiagos 
vartojimuinuslėpti, 10.2 punktenurodytos diskvalifikacijos 
laikotarpis keičiamas kaip nurodyta toliau: 

 

Pirmasis paţeidimas: maţiausiai papeikimas ir jokio 
diskvalifikacijosbūsimiemsrenginiamslaikotarpio, o daugiausiai 
dvejų (2) metų diskvalifikacija. 

 

Norėdamas pagrįsti bet kokį laikotarpio sutrumpinimą arba 
panaikinimą, sportininkas ar kitas asmuo privalo pateikti savo 
ţodţius patvirtinančius įrodymus, kuriuos nagrinėjimo komisija 
pripaţintų esant pakankamus įrodyti, kad nebuvo ketinimo pagerinti 
sportinį pasirodymą arba nuslėpti pasirodymą gerinančios 
medţiagos vartojimą. Sportininko ar kito asmens kaltės laipsnis 
laikomas kriterijumi, į kurį atsiţvelgiama vertinant diskvalifikacijos 
laikotarpio sutrumpinimą. 
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10.5  Diskvalifikacijos laikotarpio sutrumpinimas arba panaikinimas 
remiantisypatingomis aplinkybėmis 

10.5.1 Nėra kaltės arba aplaidumo 
Jeigu sportininkas individualiu atveju įrodo, kad nėra jo kaltės arba 
aplaidumo, kitais atvejais taikomas diskvalifikacijos laikotarpis 
panaikinamas. Kai draudžiamosios medžiagosarba jos 
metabolitųar liekanų aptinkamasportininko mėginyje, taip 
paţeidţiant 2.1 punkto nuostatas(Draudžiamosios medžiagos 
aptikimas), siekdamas, kad diskvalifikacijos laikotarpis būtų 
panaikintas, sportininkas taip pat privalo įrodyti, kaip draudžiamoji 
medžiaga pateko į jo organizmą. Tuo atveju, kai šis straipsnis 
taikomas ir kitais atvejais taikomas diskvalifikacijos laikotarpis 
panaikinamas, antidopingo taisyklių paţeidimas nelaikomas 
paţeidimu dėl ribotos nuostatos, nustatant diskvalifikacijos 
laikotarpį dėl daugelio 10.7punktonuostatų paţeidimų. 

 

10.5.2 Nėra reikšmingos kaltės arba aplaidumo 
 

Jeigu individualiu atveju sportininkas arba kitas asmuo įrodo, kad 
nėra reikšmingos jo kaltės ar aplaidumo, tuomet kitais atvejais 
taikomas diskvalifikacijos laikotarpis gali būti sutrumpintas, tačiau 
sutrumpintas diskvalifikacijos laikotarpis negali būti trumpesnis nei 
pusė kitais atvejais taikomo diskvalifikacijos laikotarpio. Jeigu kitais 
atvejais taikoma diskvalifikacija iki gyvenimo pabaigos, tuomet 
pagal šį straipsnį taikomas sutrumpintas laikotarpis negali būti 
trumpesnis nei aštuoneri (8) metai. Kai sportininkomėginyje 
aptinkamadraudžiamosios medžiagosarba jos metabolitųar 
liekanų, taip paţeidţiant 2.1 punkto nuostatas(Draudžiamosios 
medžiagos arba jos metabolitų ar liekanų aptikimas), siekdamas, 
kad diskvalifikacijos laikotarpis būtų panaikintas, sportininkas taip 
pat privalo įrodyti, kaip draudžiamoji medžiaga pateko į jo 
organizmą. 

 

10.5.3  Žymi pagalba atskleidţiant ar įrodant antidopingotaisyklių 
paţeidimus 

 

Iki galutinio apeliacinio sprendimo pagal 13 straipsnį priėmimo arba 
apeliacijos pateikimo laiko pabaigos ISSF arba jos federacija narė 
gali sportininkąatleisti nuo dalies individualiu atveju skirto 
diskvalifikacijos laikotarpio, jeigu sportininkas ar kitas asmuo teikia 
žymią pagalbąantidopingo organizacijai, kriminalinei institucijai ar 
profesiniam drausmės organui, kuris leido antidopingo 
organizacijai atskleisti ar įrodyti kito asmens padarytą antidopingo 
taisyklių paţeidimą arba dėl kurios kriminalinis ar drausminis 
organas atskleidţia ar įrodo kito asmens padarytą kriminalinį 
nusikaltimą arba profesinių taisyklių paţeidimą. Priėmus galutinį 
apeliacinį sprendimą pagal 13 straipsnį arba pasibaigus apeliacijos 
pateikimo laikui, ISSF gali atleisti sportininką nuo dalies kitais 
atvejais taikomo diskvalifikacijos laikotarpio tik gavusi WADA 
patvirtinimą. Priėmus galutinį apeliacinį sprendimą pagal 13 
straipsnį arba pasibaigus apeliacijos pateikimo laikui, federacijos 
narės gali atleisti sportininką nuo dalies kitais atvejais taikomo 
diskvalifikacijos laikotarpio tik gavusios ISSF ir WADA patvirtinimą. 
Lygis, kai nuo kitais atvejais taikomodiskvalifikacijos laikotarpio gali 
būti atleista, nustatomas remiantis 
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sportininko ar kito asmens atlikto antidopingo taisyklių paţeidimo 
rimtumu ir sportininko ar kito asmens suteiktos žymios pagalbos 
siekiant panaikinti dopingo vartojimąsporte reikšmingumu. Gali būti 
atleidţiama nuo ne daugiau kaip trijų ketvirtųjų kitais atvejais 
taikomo diskvalifikacijos laikotarpio. Jeigu kitais atvejais taikoma 
diskvalifikacija iki gyvenimo pabaigos, tuomet pagal šį straipsnį 
taikomas nesutrumpintas laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 
aštuoneri (8) metai. Jeigu ISSF arba jos federacijos 
narėsremdamosiosšiuo straipsniu atleidţia sportininką nuo kurios 
nors kitais atvejais taikomo diskvalifikacijos laikotarpio dalies, jos 
turi nedelsdamospateikti rašytinį savo sprendimo pagrindimą 
kiekvienai antidopingo organizacijai, turinčiai teisę pateikti 
apeliaciją. Jeigu ISSF arba jos federacijos narės vėliau grąţina 
kurią nors diskvalifikacijos laikotarpio dalį, nuo kurios buvo 
atleistassportininkas arba kitas asmuo, nesuteikęs žymios 
pagalbos, kurios buvo tikimasi, sportininkas arba kitas asmuo gali 
apskųsti šį sprendimąpagal 13.2 punkto nuostatas. 

 

10.5.4 Antidopingo taisyklių paţeidimo pripaţinimas nesant kitų 
įrodymų 

 

Jeigu sportininkas arba kitas asmuo savanoriškai pripaţįsta 
padaręs antidopingo taisyklių paţeidimą dar prieš gaunant 
pranešimą apie imamus mėginius, po kurių gali būti nustatytas 
antidopingo taisyklių paţeidimas (arba antidopingo taisyklių 
paţeidimo, nenumatyto 2.1 punkte, atvejais, prieš gaunant pirmąjį 
pranešimą apie pripaţintą paţeidimą pagal 7 straipsnį) ir šis 
pripaţinimas yra vienintelis patikimas paţeidimo įrodymas 
prisipaţinimo metu, tuomet diskvalifikacijos laikotarpis gali būti 
sutrumpintas, tačiau ne daugiau kaip puse kitais atvejais taikomo 
diskvalifikacijos laikotarpio. 

 

10.5.5  Jeigu sportininkas ar kitas asmuo įrodo teisęį sankcijos 
palengvinimą pagal daugiau nei vieną šio straipsnio nuostatą 

 

Prieš kreipiantis dėl sankcijos palengvinimo arba atleidimo nuo 
sankcijos pagal 10.5.2,10.5.3 ar 10.5.4 papunktį, kitais atvejais 
taikomas diskvalifikacijos laikotarpis nustatomas atsiţvelgiant į 
10.2, 10.3, 10.4 ir 10.6 punktų nuostatas. Jeigu sportininkas arba 
kitas asmuo įrodo teisę į diskvalifikacijos laikotarpiosutrumpinimą 
arba atleidimą nuo diskvalifikacijos pagal du (2) ar daugiau iš 
10.5.2, 10,5.3 ar 10.5.4 papunkčių, tuomet diskvalifikacijos 
laikotarpis gali būti sutrumpintas arba sportininkasnuo jo atleistas, 
tačiau tai negali viršyti daugiau nei vienos ketvirtosios kitais 
atvejais taikomo diskvalifikacijos laikotarpio. 
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10.6  Sunkinančios aplinkybės, dėl kurių gali pailgėti 
diskvalifikacijoslaikotarpis 

 

Jeigu ISSF arba jos federacija narė individualiu atveju, susijusiu su 
antidopingo taisyklių paţeidimu, nenumatytu 2.7 (Platinimas arba 
bandymas platinti) ir 2.8 (Perdavimas arba bandymas perduoti) 
punktų nuostatomis, įrodo, kad yra sunkinančių aplinkybių, 
kuriomis pagrindţiamas ilgesnis nei įprastomis sankcijomis 
skiriamas diskvalifikacijos laikotarpis, tuomet kitais atvejais 
taikomas diskvalifikacijos laikotarpis pailginamas daugiausiai iki 
ketverių (4) metų, nebent sportininkas ar kitas asmuo nagrinėjimo 
komisijai pakankamai pagrįstai įrodys, kad antidopingo taisyklių 
paţeidimą jis įvykdė nesąmoningai. 

 

Sportininkas ar kitas asmuo gali išvengti šio straipsnio taikymo 
pripaţindamasantidopingotaisyklių paţeidimą, kuriuo yra 
kaltinamas, iš karto po to, kai ISSF ar jos federacija narė surengia 
jam akistatą dėl antidopingo taisyklių paţeidimo. 

 

10.7 Daugybiniai paţeidimai 
 

10.7.1 Antrasis antidopingo taisyklių paţeidimas 
 

Diskvalifikacijos laikotarpis uţ pirmąjį antidopingo taisyklių 
paţeidimą sportininkui ar kitam asmeniuinurodytas 10.2 ir 10.3 
punktuose (atsiţvelgiant į jo panaikinimą, sutrumpinimą arba 
atleidimą pagal 10.4 arba 10.5 punktąarba pailginimą pagal 10.6 
punktą). Uţ antrąjį antidopingo taisyklių paţeidimą diskvalifikacijos 
laikotarpis skiriamas toliau pateiktoje lentelėje nurodytose ribose. 

 
 

Antrasis 
paţeidimas 

 

 
 

Pirmasis 
paţeidimas 

 

LS 
 

INPT 
 

NRK 
 

St 
 

GS 
 

PLA 

 

LS 
 

1–4 
 

2–4 
 

2–4 
 

4–6 
 

8–10 
Nuo 10 m. iki 
gyvenimo 
pabaigos  

INPT 
 

1–4 
 

4–8 
 

4–8 
 

6–8 
Nuo 10 m. 
iki gyvenimo 
pabaigos 

iki gyvenimo 
pabaigos 

 

NRK 
 

1-4 
 

4–8 
 

4–8 
 

6–8 
Nuo 10 m. 
iki gyvenimo 
pabaigos 

iki gyvenimo 
pabaigos 

 

St 
 

2–4 
 

6–8 
6–8 Nuo 8 m.iki 

gyvenimo 
pabaigos 

iki gyvenimo 
pabaigos 

iki gyvenimo 
pabaigos 

 

GS 
 

4–5 
Nuo 10 m. 
iki 
gyvenimo 
pabaigos 

Nuo 10 m. 
iki 
gyvenimo 
pabaigos 

iki gyvenimo 
pabaigos 

iki gyvenimo 
pabaigos 

iki gyvenimo 
pabaigos 

 

PLA 
Nuo 8 m. 
iki 
gyvenimo 
pabaigos 

iki 
gyvenimo 
pabaigos 

iki 
gyvenimo 
pabaigos 

iki gyvenimo 
pabaigos 

iki gyvenimo 
pabaigos 

iki gyvenimo 
pabaigos 

 

Antrojo antidopingo taisyklių paţeidimo lentelėje naudojami 
apibrėţimai: 

 

LS (lengvesnėsankcija uţ nurodytas medţiagas pagal 10.4 
punktą): uţ antidopingo taisyklių paţeidimą buvo nubausta arba 
turi būti baudţiama taikant lengvesnę sankcijąpagal 10.4 punkto 
nuostatas, nesbuvo naudojama nurodytamedţiaga ir paţeidimas 
atitinka kitas 10.4 punkto sąlygas. 
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INPT (informacijos nepateikimas ir (ar) praleisti testai): uţ 
antidopingo taisyklių paţeidimą buvo nubausta arba turi būti 
baudţiama pagal 10.3.3 papunkčio nuostatas(Informacijos 
nepateikimas ir (ar) praleisti testai). 

 

NRK (lengvesnėsankcija nesant reikšmingos kaltės ar aplaidumo): 
uţ antidopingo taisyklių paţeidimą buvo nubausta arba turi būti 
baudţiama taikant lengvesnę sankcijąpagal 10.5.2 papunktį, 
nessportininkas įrodė, kad nebuvo reikšmingos kaltės ar aplaidumo 
pagal 10.5.2 papunkčio nuostatas. 

 

St(standartinė sankcija pagal 10.2 punktą ar10.3.1 papunktį): uţ 
antidopingo taisyklių paţeidimą buvo nubausta arba turi būti 
baudţiama taikant standartinędvejų (2) metų sankcijąpagal 10.2 
punktą ar 10.3.1 papunktį. 

 

GS (grieţta sankcija): uţ antidopingo taisyklių paţeidimą buvo 
nubausta arba turi būti baudţiama taikant grieţtą sankcijąpagal 
10.6 punktą, nesantidopingo organizacija nustatė esant 10.6 
punkteišdėstytas sąlygas. 

 

PLA (platinimas arba bandymas platinti ir perdavimas arba 
bandymas perduoti): uţ antidopingo taisyklių paţeidimą buvo 
nubausta arba turi būti baudţiama taikantsankcijąpagal 10.3.2 
papunktį. 

 

10.7.2 10.5.3 ir 10.5.4 papunkčių nuostatųtaikymas antrojo antidopingo 
taisyklių paţeidimo atveju 

 

Jeigu sportininkas ar kitas asmuo, padaręs antrą antidopingo 
taisyklių paţeidimą, įrodo savo teisę į atleidimą nuo sankcijų arba 
dalies diskvalifikacijos laikotarpio sutrumpinimą pagal 10.5.3 arba 
10.5.4 papunkčio nuostatas, nagrinėjimo komisija pirmiausia 
nustato kitais atvejais taikomą diskvalifikacijos laikotarpį pagal 
10.7.1 papunktyjeesančioje lentelėje nurodytas ribas, o po to 
pritaiko atitinkamą atleidimą arba sutrumpinadiskvalifikacijos 
laikotarpį. Diskvalifikacijos laikotarpis, likęs pritaikius atleidimą arba 
sutrumpinimą pagal 10.5.3 ir 10.5.4 papunkčius, turi būti 
maţiausiai viena ketvirtoji kitais atvejais taikomo diskvalifikacijos 
laikotarpio. 

 

10.7.3 Trečiasis antidopingo taisyklių paţeidimas 
 

Uţ trečiąjį antidopingo taisyklių paţeidimą visuomet baudţiama 
diskvalifikacija iki gyvenimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai 
trečiasis paţeidimas atitinka atleidimo arba diskvalifikacijos 
laikotarpio sutrumpinimo sąlygą pagal10.4 punktąarba yra susijęs 
su 2.4 punkto paţeidimu (Informacijos nepateikimas ir (ar) praleisti 
testai). Tokiais atvejais skiriamas diskvalifikacijos laikotarpis nuo 
aštuonerių (8) metų iki gyvenimo pabaigos. 

 

10.7.4 Papildomos tam tikrų potencialių daugybinių paţeidimų taisyklės 
 

● Kai sankcijos skiriamos pagal 10.7 punktą, antidopingo taisyklių 
paţeidimas laikomas antruoju paţeidimu tik jeigu ISSF (arba jos 
federacija narė) gali įrodyti, kad sportininkas ar kitas asmuo 
įvykdė antrąjį antidopingo taisyklių paţeidimą po to, kai 
sportininkas ar kitas asmuo gavo pranešimą pagal 7 straipsnį 
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(rezultatų administravimas) arba po to, kai ISSF (arba jos 
federacija narė) dėjo deramas pastangas pranešti apie 
pirmąjį antidopingo taisyklių paţeidimą; jei ISSF (arba jos 
federacija narė) negali to įrodyti, abu paţeidimaikartu laikomi 
vienu, pirmuoju, paţeidimu, o skirtoji sankcija turi būti 
paremta paţeidimu, kuriam taikoma grieţtesnė sankcija; 
nepaisant to, įvykę daugybiniai paţeidimai gali būti laikomi 
sunkinančių aplinkybių nustatymo veiksniu (10.6 punktas). 

 

● Jeigu priėmus sprendimą dėl pirmojo antidopingo taisyklių 
paţeidimo ISSF (arba jos federacija narė) atskleidţia faktus, 
susijusius su antidopingo taisyklių paţeidimu, kurį 
sportininkas ar kitas asmuo įvykdė iki gaudamas pranešimą 
apie pirmąjį paţeidimą, tuomet ISSF (arba jos federacija 
narė) skiria papildomą sankciją remdamasisankcija, kuri 
galėjo būti skirta tuo atveju, jeigu abu (2) paţeidimai būtų 
buvę pripaţinti tuo pačiu metu. Rezultatai, pasiekti visuose 
renginiuose, vykusiuose iki ankstesnio antidopingo taisyklių 
paţeidimo, anuliuojami kaip numatyta 10.8 punkte. 
Siekdamasišvengti anksčiau padaryto, tačiau vėliau atskleisto 
paţeidimo sunkinančių aplinkybių (10.6 punktas) 
atskleidimotikimybės, sportininkas arba kitas asmuo privalo 
laiku savanoriškai pripaţinti ankstesnį antidopingo taisyklių 
paţeidimą po pranešimo apie paţeidimą, uţ kurį jau buvo 
skirta pirma nuobauda. Tokia pati taisyklėtaikoma ISSF (arba 
jos federacijainarei) atskleidusfaktus, susijusius su kitu 
ankstesniu paţeidimu, po to, kai priimamas sprendimas dėl 
antrojo antidopingo taisyklių paţeidimo. 

  

10.7.5  Daugybiniai antidopingo taisyklių paţeidimai per aštuonerių metų 
laikotarpį 

 

Laikantis10.7 punkto nuostatų, kiekvienas antidopingo taisyklių 
paţeidimas,kad būtų laikomas daugybiniu paţeidimu, turi būti 
įvykęs per tą patį aštuonerių (8) metų laikotarpį. 

 

10.8           Rezultatų anuliavimasvaržybose, vykstančiosepo mėginių 
ėmimo ar antidopingo taisyklių paţeidimo įvykdymo 

 

Be automatiško rezultatų, pasiektų varžybose, kuriose buvo 
pateiktas teigiamas mėginys pagal 9 straipsnį (Automatiškas 
individualių rezultatų anuliavimas), anuliavimo, visi kiti varžybų 
rezultatai, pasiekti nuo tos datos, kai buvo paimtas teigiamas 
mėginys (tiek varžybų, tiek ne varžybų metu) arba įvyko kitas 
antidopingo taisyklių paţeidimas, prasidėjus laikinam 
suspendavimui ar diskvalifikacijos laikui, anuliuojami, jeigu 
sąţiningumo principai nereikalauja priešingai, kartu su visais 
padariniais, įskaitant visų medalių, taškų ir prizų atėmimą. 

 

10.8.1         Sportininkas,norėdamas atgauti teisę dalyvauti varţybose po to, 
kai buvo pripaţintas padaręs antidopingo taisyklių paţeidimą, 
privalo iš pradţių grąţinti visus laimėtuspinigus, kurie buvo 
konfiskuoti pagal šį straipsnį. 
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10.9 Diskvalifikacijos laikotarpio pradţia 
 

Išskyrus atvejus, nurodytus toliau, diskvalifikacijos laikotarpis 
prasideda nuo sprendimo skirti diskvalifikaciją datos arba, jeigu 
nagrinėjimo atsisakoma, nuo datos, kai diskvalifikacija patvirtinama 
arba skiriama kitu būdu. Bet koks laikino suspendavimo laikotarpis 
(paskirtas arba priimtas savanoriškai) įskaičiuojamas į bendrą 
skirtos diskvalifikacijos laikotarpį. 

 

10.9.1 Nuo sportininko ar kito asmens nepriklausomi atidėjimai  
 

Jeigu nagrinėjimo procese pasitaikė esminių atidėliojimų ar kitų 
dopingo kontrolės aspektų, kurie nepriklauso nuo sportininko ar 
kito asmens, ISSF, federacija narė arba antidopingo organizacija, 
skirianti sankciją, gali pradėti skaičiuoti diskvalifikacijos laikotarpį 
anksčiau, pradedant nuo mėginiopaėmimo dienos arba dienos, 
kurią įvyko kitas paskutinis antidopingo taisyklių paţeidimas. 

 

10.9.2 Laiku atliktas pripaţinimas 
 

Kai sportininkas iš karto (tai visais atvejais reiškia prieš tai, kai 
sportininkas kitą kartą dalyvauja varţybose) pripaţįsta antidopingo 
taisyklių paţeidimą, po to, kai ISSF ar jos federacija narė surengia 
jam akistatą dėl antidopingo taisyklių paţeidimo, diskvalifikacijos 
laikotarpis gali būti pradėtas skaičiuoti nuo mėginiopaėmimo 
dienos arba dienos, kurią įvyko kitas paskutinis antidopingo 
taisyklių paţeidimas. Tačiau kiekvienu atveju, kai taikomas šis 
straipsnis, sportininkas ar kitas asmuo turi atlikti maţiausiai pusę 
diskvalifikacijos laikotarpio bausmės, pradedant skaičiuoti nuo 
dienos, kurią sportininkas ar kitas asmuo pripaţino sankcijos 
skyrimą, nuo sprendimo skirti sankciją dienos arba nuo dienos, 
kurią sankcija buvo skirta kitais būdais. 

 

10.9.3              Jeigu sportininkui skiriamas laikinas suspendavimas ir jis jos 
laikosi, tuomet šis laikino suspendavimo laikotarpis įskaičiuojamas 
į bet kurį diskvalifikacijos, kuri galiausiai gali būti skirta sportininkui, 
laikotarpį. 

 

10.9.4         Jeigu sportininkas savanoriškai raštu sutinka su ISSF ar jos 
federacijų narių skirtulaikinu suspendavimu ir susilaiko nuo 
varţymosi, tuomet toks laikino suspendavimo laikotarpis 
įskaičiuojamas į bet kurį diskvalifikacijos, kuri galiausiai gali būti 
skirta sportininkui, laikotarpį. Sportininko savanoriško sutikimo su 
laikinu suspendavimu kopija turi būti pateikta kiekvienai šaliai, 
turinčiai teisę gauti pranešimą apie galimą antidopingo taisyklių 
paţeidimą pagal 14.1 punktą. 

 

10.9.5                  Neatsiţvelgiant į tai, kad sportininkas nusprendė nedalyvauti 
varţybose ar jį suspendavo jo komanda, joks laikotarpis prieš 
laikino suspendavimo ar savanoriško laikino suspendavimo 
įsigaliojimą į diskvalifikacijos laikotarpį neįskaičiuojamas. 
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10.10 Statusas diskvalifikacijos metu 
 

10.10.1 Draudimas dalyvauti varţybose diskvalifikacijos metu 
 

Joks sportininkas ar kitas asmuo, kuriam buvo skirta 
diskvalifikacija, diskvalifikacijos laikotarpiu jokiu būdu negali 
dalyvauti renginyje, varžybose ar kitoje veikloje (kitokioje nei 
leidţiama pagal antidopingo švietimo ar reabilitacijos programas), 
kurią leidţia ar organizuoja ISSF arba bet kuri jos federacija narė, 
ar klubas arba kita ISSF ar bet kurios federacijos narės 
organizacija narė, arba renginiuose ar varžybose, kurias leidţia ar 
organizuoja bet kuri profesionali lyga ar bet kokia tarptautinio ar 
nacionalinio lygio renginio organizacija. 

 

Sportininkas ar kitas asmuo, kuriam skirtas ilgesnis nei ketverių (4) 
metų diskvalifikacijos laikotarpis, pasibaigus ketverių (4) metų 
diskvalifikacijos laikotarpiui gali dalyvauti vietiniuose ne šaudymo 
(pvz., sporto šaka, kurioje sportininkas ar kitas asmuo įvykdė 
antidopingo taisyklių paţeidimą) sporto renginiuose, tačiau tik tiek 
laiko, kiek vietinis sporto renginys nėra tokio lygio, kuris leistų 
kitokiais būdais tiesiogiai ar netiesiogiai tokiam sportininkui ar 
kitam asmeniui atitikti kvalifikaciją, reikalingą varţytis (arba rinkti 
būsimus taškus) nacionaliniame čempionate ar tarptautiniame 
renginyje. 

 

Sportininkui ar kitam asmeniui, kuriam taikomas diskvalifikacijos 
laikotarpis, ir toliau taikomas testavimas. 

 

10.10.2 Draudimo dalyvauti varţybose diskvalifikacijos metu paţeidimas 
 

Jeigu sportininkas ar kitas asmuo, kuriam buvo skirta 
diskvalifikacija, paţeidţia draudimą dalyvauti varţybose 
diskvalifikacijos metu, kuris aprašytas 10.10.1 papunktyje, 
dalyvaujant varţybose pasiekti rezultatai anuliuojami, o 
diskvalifikacijos laikotarpis, kuris buvo skirtas iš pradţių, 
pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo paţeidimo dienos. Naujasis 
diskvalifikacijos laikotarpis gali būti sutrumpintas pagal 10.5.2 
papunkčio nuostatas, jeigu sportininkas ar kitas asmuo įrodo, kad 
paţeidţiant draudimą dalyvauti varţybose nebuvo reikšmingos jo 
kaltės ar aplaidumo. Sprendimą dėl to, ar sportininkas ar kitas 
asmuo paţeidė draudimą dalyvauti varţybose, bei dėl to, ar 
laikotarpio sutrumpinimas pagal 10.5.2 papunktį yra tinkamas, 
priima ISSF arba jos federacija narė. 

 

10.10.3 Finansinės paramos sulaikymas diskvalifikacijos metu 
 

Taip pat, kai tai yra įmanoma, ISSF ir jos federacija narė sustabdo 
dalies ar visos su sportu susijusios finansinės paramos ar kitų su 
sportu susijusių išmokų, kurias asmuo gauna, mokėjimą uţ 
antidopingo taisyklių paţeidimą, uţ kurį neskiriama lengvesnė 
sankcija dėl nurodytų medžiagų, kaip aprašyta 10.4 punkte.  
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10.11 Atkuriamasis testavimas 
 

Siekdamas atgauti galimybę dalyvauti varţybose nurodyto 
diskvalifikacijos laikotarpio pabaigoje, sportininkas privalo bet 
kuriuo laikino suspendavimo ar diskvalifikacijos metu prisistatyti į 
ISSF, atitinkamos federacijos narės ar bet kurios kitos antidopingo 
organizacijos, turinčios teisę atlikti testus, ne varžybų metu 
atliekamą testavimą bei, jeigu reikalaujama, privalo pateikti tikslią ir 
atnaujintą informaciją apie savo buvimo vietą. Jeigu sportininkas, 
kuriam taikomas diskvalifikacijos laikotarpis, pasitraukia išsporto ir 
yra pašalinamas iš ne varžybų metu testuotinų sportininkų sąrašo, 
o vėliau siekia atnaujinti sportinę veiklą, toks sportininkas neturi 
teisės grįţti į sportą apie tainepranešęs ISSF ir atitinkamai 
federacijai narei ir neatlikęs testų ne varžybų metu tokį laiko tarpą, 
koks yra likęs diskvalifikacijos laikotarpis nuo tos dienos, kurią 
sportininkas pasitraukė iš sporto. Šiuo likusiu diskvalifikacijos 
laikotarpiu sportininkui turi būti atlikti maţiausiai du (2) testai, 
kuriuos turi skirti maţiausiai trijų (3) mėnesių laikotarpis. Uţ 
reikalingų testų atlikimą yra atsakinga federacija narė, tačiau 
siekiant patenkinti šį reikalavimą galima naudoti bet kurios 
antidopingo organizacijos testus. Apie tokių testų rezultatus 
pranešamaISSF. Taip pat prieš pat pasibaigiant diskvalifikacijos 
laikotarpiui sportininkui privalo būti atliktas ISSF ar jos federacijų 
nariųtestas dėl draudžiamųjų medžiagų ir metodų, kurie draudţiami 
atliekant testą ne varžybų metu. Pasibaigus 
sportininkodiskvalifikacijos laikotarpiui ir sportininkui įvykdţius visas 
grįţimo į sportinę veiklą sąlygas, sportininkui automatiškai 
atnaujinama teisė dalyvauti varţybose ir sportininkui ar sportininko 
atstovaujamai federacijai narei nereikia teikti jokios paraiškos. 

 

10.12 Finansinių sankcijų skyrimas 
 

ISSF Vykdomasis komitetas gali skirti finansines sankcijas, 
atsiţvelgdamasį ISSF nuostatus ir įstatus. 

 

 
 

11 STRAIPSNIS PASEKMĖS KOMANDOMS 
 

11.1 Komandų testavimas 
 

Jeigu vienas komandos narys buvo informuotas apie antidopingo 
taisyklių paţeidimą pagal 7 straipsnį, susijusį su renginiu ar 
varžybomis, renginio vadovaujamasis organas renginio metu turi 
atlikti atitinkamą tikslinį visų komandos narių testavimą. 

 

11.2 Padariniai komandoms 
 

11.2.1          Uţ komandos nario padarytą antidopingo taisyklių paţeidimą, 
susijusį su testavimu varžybų metu, automatiškai anuliuojami tos 
komandos tose varžybose pasiekti rezultatai, kartu taikant visus 
padarinius komandai ir jos nariams, įskaitant bet kokių medalių, 
taškų ir prizų atėmimą. 
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11.2.2            Uţ komandos nario padarytą antidopingo taisyklių paţeidimą, 
įvykusį varžybų ar renginio metu arba susijusį su varžybomis ar 
renginiu, gali būti anuliuoti tos komandos tose varžybose ir 
(ar)renginyje pasiekti rezultatai, kartu taikant visus padarinius 
komandai ir jos nariams, įskaitant bet kokių medalių, taškų ir prizų 
atėmimą, išskyrus atvejus, numatytus 11.2.3 papunktyje.  

 

11.2.3           Jeigu sportininkas komandos narys, kuris padarė antidopingo 
taisyklių paţeidimą, įvykusį renginio metu ar susijusį su renginiu, 
įrodo, kad paţeidime nėra jo kaltės ar aplaidumo, tuomet 
komandos rezultatai kitose varžyboseneanuliuojami, nebent 
sportininko padarytas antidopingo taisyklių paţeidimas galėjo turėti 
įtakos rezultatams, kuriuos komanda pasiekė kitose varžybose nei 
tos, kuriose buvo padarytasantidopingo taisyklių paţeidimas. 

 

 

12 STRAIPSNIS FEDERACIJOMS NARĖMS NUSTATYTOS SANKCIJOS IR 
IŠLAIDOS 

 

12.1           ISSF Vykdomasis komitetas turi teisę sustabdyti dalį ar visą 
finansavimą federacijoms narėms, kurios nesilaiko šių antidopingo 
taisyklių. 

 

12.2          Federacijos narės įsipareigoja atlyginti ISSF visas išlaidas 
(įskaitant, bet tuo neapsiribojant, mokesčius laboratorijoms, 
nagrinėjimo išlaidas ir komisijos narių kelionės išlaidas tuo atveju, 
kai vyksta ţodinisnagrinėjimas), susijusias su sankcionuotu šių 
antidopingo taisyklių paţeidimu, kurį padarė sportininkas ar kitas 
asmuo, priklausantis tai federacijai narei. 

 

12.3               Federacijoms narėms nebendradarbiaujantsu ISSF su testavimu, 
rezultatų administravimu ir visais kitais procedūriniais 
reikalavimais, išdėstytais šiose taisyklėse, Kodekse ir visuose 
susijusiuose tarptautiniuose standartuose, susijusiais klausimais, 
atsiţvelgiant į ISSF įstatų1.3.15 papunktį, joms gali būti sustabdyta 
narystė ISSF bei, remiantis šiuo sustabdymu, federacijos narės 
gali negalėti dalyvauti tarptautiniuose renginiuose. 

 

12.4             ISSF Vykdomasis komitetas gali nuspręsti imtis papildomų 
drausminių veiksmų prieš federacijas nares, jų pripaţinimo, 
pareigūnų bei sportininkų tinkamumo dalyvauti tarptautiniuose 
renginiuose bei baudų atţvilgiu. 
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13 STRAIPSNIS APELIACIJOS 
 

13.1 Sprendimai, kuriuos galima apskųsti 
 

Sprendimai, priimti vadovaujantis šiomis antidopingo taisyklėmis, 
gali būti skundţiami pagal tvarką, išdėstytą toliau esančiuose nuo 
13.2 iki 13.4 punktuosearba kitaip, kaip nurodyta šiose antidopingo 
taisyklėse. Pateikus apeliaciją tokie sprendimai lieka galioti, 
išskyrus atvejus, kai apeliacinė instancija nurodo kitaip. Prieš 
teikiant apeliaciją turi būti išnaudotos visos persvarstymo po 
sprendimo priėmimo galimybės, nurodytos šiose taisyklėse ar 
nagrinėjimo procesą pagal 8 straipsnį atliekančios antidopingo 
organizacijos taisyklėse (išskyrus atvejus, numatytus 13.1.1 
papunktyje). 

 

13.1.1 WADA nereikalaujama išnaudoti vidinių priemonių 
 

Jeigu WADA turi teisę pateikti apeliaciją pagal 13 straipsnį ir nė 
viena kita šalis neapskundė galutinio sprendimo per ISSF ar jos 
federacijos narės procesą, WADA gali apskųsti tokį sprendimą 
tiesiogiai Sporto arbitraţo teismui (SAT) be būtinybės išnaudoti 
kitas priemones ISSF ar jos federacijos narės procese. 

 

13.2  Sprendimų dėl antidopingo taisyklių paţeidimų,padarinių ir 
laikino suspendavimo apeliacijos 

 

Sprendimas, teigiantis, kad buvo padarytas antidopingotaisyklių 
paţeidimas, sprendimas, kuriuo skiriamos sankcijos uţ antidopingo 
taisyklių paţeidimą, ar sprendimas, teigiantis, kad nebuvo padaryta 
jokio antidopingo taisyklių paţeidimo; taip pat sprendimas, 
teigiantis, kad antidopingo taisyklių paţeidimo nagrinėjimas negali 
būti tęsiamas dėl procedūrinių prieţasčių (įskaitant, pavyzdţiui, 
senatį); sprendimas, remiantis 10.10.2 papunkčiu(Draudimo 
dalyvauti varţybose diskvalifikacijos metu paţeidimas); 
sprendimas, teigiantis, kad ISSF ar jos federacijai narei trūksta 
kompetencijos priimti sprendimądėl įtariamo antidopingo taisyklių 
paţeidimo ar jo padarinių; antidopingo organizacijos sprendimas 
nenagrinėti teigiamo testo rezultato ar netipiško rezultato kaip 
antidopingo taisyklių paţeidimo ar sprendimas nenagrinėti 
antidopingo taisyklių paţeidimo po tyrimo, atlikto pagal 7.1.8 
papunktį; taip pat sprendimas skirti laikiną suspendavimą po 
parengtinio nagrinėjimo arba paţeidus 7.5 punkto nuostatas gali 
būti skundţiamas tik 13.2 punktenurodyta tvarka. 

 

13.2.1 Apeliacijos dėl tarptautinio lygio sportininkų 
 

Atvejais, susijusiais su dalyvavimu tarptautiniuose renginiuose ar 
su tarptautinio lygio sportininkais, sprendimas gali būti 
skundţiamas išimtinai SAT, atsiţvelgiant į nuostatas, kurios 
taikomos prieš tokį teismą. 

 

13.2.2 Apeliacijos dėl nacionalinio lygio sportininkų 
 

Atvejais, susijusiais su nacionalinio lygio sportininkais, sprendimas 
gali būti skundţiamas išimtinai SAT, atsiţvelgiant į nuostatas, 
taikomas prieš tokį teismą. 
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13.2.3 Asmenys, turintys teisę pateikti apeliaciją 
 

13.2.1 papunktyjenumatytais atvejais teisę pateikti apeliaciją SAT 
turi toliau nurodytos šalys: 

 

a)   sportininkas ar kitas asmuo, kuriam taikytinas skundţiamas 
sprendimas; 

b)     kita bylos, kurioje buvo priimtas sprendimas, šalis; 
c)     ISSF; 
d)   asmensgyvenamosios šalies arba šalių, kurių pilietybę ar 

leidimą gyventi turi sportininkas,nacionalinėantidopingo 
organizacija; 

e)    Tarptautinis olimpinis komitetas arba Tarptautinis parolimpinis 
komitetas, kai sprendimas gali turėti įtakos olimpinėms 
ţaidynėms ar parolimpinėms ţaidynėms, įskaitant 
sprendimus, turinčius įtakos olimpinių ţaidynių ar parolimpinių 
ţaidynių klasifikacijai;ir 

f)      WADA. 
 

13.2.2 papunktyjenumatytais atvejais šalys, turinčios teisę 
pateikti apeliaciją nacionalinio lygio perţiūros institucijai, yra 
tos, kurios nustatytos nacionalinės antidopingo organizacijos 
taisyklėse, tačiau tarp jų turėtų būti bent šios šalys: 

 

a)    sportininkas ar kitas asmuo, kuriam taikytinas skundţiamas 
sprendimas; 

b)     kita bylos, kurioje buvo priimtas sprendimas, šalis; 
c)     ISSF; 
d)   asmensgyvenamosios šalies nacionalinė antidopingo 

organizacija; ir 
e)     WADA. 

 

13.2.2 papunktyjenumatytais atvejais WADA ir ISSF taip pat turi 
teisę pateikti apeliaciją SAT dėl nacionalinio lygio perţiūros 
institucijos sprendimo. Bet kuri apeliaciją teikianti šalis turi teisę 
gauti SAT pagalbą siekiant gauti visą susijusią informaciją iš 
antidopingo organizacijos, kurios sprendimas yra skundţiamas, o 
informacija turi būti pateikta, jei taip nurodo SAT. 

 

Neatsiţvelgiant į jokias kitas šios dalies nuostatas, vienintelis 
asmuo, galintis apskųsti laikiną suspendavimą, yra sportininkas ar 
kitas asmuo, kuriam skirtas laikinas suspendavimas. 
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13.3 ISSF ir jos federacijų narių negebėjimas laiku priimti  
sprendimo 

 

Kai konkrečiais atvejais ISSF ar jos federacijos narės per protingą, 
WADA nustatytą terminą nepriima sprendimo dėl to, ar buvo 
padarytas antidopingo taisyklių paţeidimas, WADA gali nuspręsti 
pateikti apeliaciją tiesiogiai SAT, tariant, kad ISSF ar jos 
federacijos narės priėmė sprendimą, teigiantį, kad joks antidopingo 
paţeidimas nebuvo padarytas. Jeigu SAT nagrinėjimo komisija 
nustato, kad antidopingo taisyklių paţeidimas buvo padarytas ir 
kad WADA elgėsi teisingai, nusprendusi teikti apeliaciją tiesiogiai 
SAT, tuomet ISSF ar jos federacijos narės turi atlyginti WADA jos 
patirtas išlaidas ir sumokėti mokestį apeliacijąpateikusio 
asmensteisininkams. 

 

13.4  Apeliacijos dėl sprendimų, suteikiančių arba nesuteikiančių 
terapinio vartojimoišimtis 

 

ISSF sprendimus, panaikinančius TUE arba nepripaţįstančius 
nacionalinio lygio TUE, sportininkas ar antidopingo organizacija, 
kurios TUE buvo panaikinta arba nepripaţinta, gali perduoti WADA 
perţiūrai. 

 

Visus WADA priimtus sprendimus, kurie priimti jos iniciatyva arba 
po perdavimo perţiūrėti, galima apskųsti išimtinai SAT. 

 

13.5 Apeliacijos dėl sprendimų, priimtų pagal 12 ir 14 straipsnius 
 

Sprendimus, kuriuos ISSF priėmė pagal 12 ir 14 straipsnius, 
sportininkas arba federacija narė gali apskųsti išimtinai SAT. 

 

13.6 Apeliacijaipateikti skirtas laikas 
 

Laikas, skirtas pateikti apeliaciją SAT, yra dvidešimt viena (21) 
diena nuo dienos, kurią apeliaciją teikiantipusė gavo sprendimą. 
Neatsiţvelgiant į tai, kas išdėstytapirmiau, toliau nurodytos sąlygos 
taikomos apeliacijoms, kurias teikia šalis, turinti teisę pateikti 
apeliaciją, tačiau kuri nebuvo viena iš nagrinėjimo, kurio 
sprendimas skundţiamas, šalių: 

 

a)   per dešimt (10) dienų nuo pranešimo apie sprendimą gavimo 
dienos tokia šalis (šalys) turi teisę sprendimą išdavusios 
institucijos paprašyti pateikti medţiagos, kuria ši institucija 
rėmėsi, kopijas; 

 

b)   jeigu toks prašymas pateikiamas per dešimties dienų 
laikotarpį, tuomet tokį prašymą pateikusi šalis turi per 
dvidešimt vieną (21) dieną nuo medţiagosgavimo dienos 
pateikti apeliaciją SAT; 

 

c)   neatsiţvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, apeliacijos 
pateikimo ar WADA įsikišimo terminas yra vėlesnis iš dviejų: 

 

 dvidešimt viena (21) diena nuo paskutinės dienos, kurią 
bet kuri kita bylos šalis galėjo pateikti apeliaciją;arba 
 

 dvidešimt viena (21) diena nuo datos, kai WADA gavo 
visą su sprendimu susijusią medţiagą. 
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14 STRAIPSNIS ISSF PAKARTOTINĖS PERŢIŪROS TEISĖ 
 

14.1           ISSF Vykdomojo komiteto teisė perţiūrėti federacijos narės 
sprendimą, kuris akivaizdţiai prieštarauja Kodeksui, atitinka 
reikalavimą gerbti šių antidopingo taisyklių ir Kodekso principus ir 
tinkamai jų laikytis bei juos įgyvendinti. 

 

14.2                   Antidopingo taisyklių paţeidimo, įvykdyto ISSF federacijos narės 
jurisdikcijoje, atveju nagrinėjimo komisijai baigus tyrimą, ISSF 
Vykdomajam komitetui leidţiama perţiūrėti sankciją, pasiūlyti ir (ar) 
skirti kitokiąsankciją pagal šiuos nuostatus: 

 

a) jeigu ISSF federacija narė jos nepaskiria;ar 
b) jeigu federacijos narės paskirta sankcijaakivaizdţiai 

prieštarauja Kodeksui. 
 

14.3                 Perţiūrėjusifederacijos narės drausmės komisijos sprendimą,ISSF 
Tyrimo komisija prieš ir (ar) vietoje neteisingo sprendimo 
apskundimo gali pateikti federacijai narei rekomendacijas dėl 
pirminio sprendimo ir federacijos narės drausmės komisijai suteikti 
galimybę perţiūrėti sprendimą, remdamasitinkamu šių antidopingo 
taisyklių ir Kodeksonuostatų taikymu. Federacijai narei atsisakius 
perţiūrėti sprendimą, ISSF ar WADA turi teisę pateikti apeliaciją 
SAT, o ją patenkinus federacija narė turi prisiimti išlaidas pagal 13 
straipsnį. 

 

14.4        Jeigu federacija narė tinkamai ir laiku neatlieka rezultatų 
administravimo procedūrų, tuomet ISSF Vykdomasis komitetas 
nusprendţia, kokio pobūdţio ir kokio grieţtumo sankcija turi būti 
skirta nacionalinio lygio sportininkui, kurio dopingo kontrolėstesto 
rezultatas buvoteigiamas, tačiau su sąlyga, kad ISSF nagrinėjimo 
komisija įsitikina, kad visos dopingo kontrolės procedūros buvo 
atliktos tinkamai ir kad kaltinamas sportininkas turi teisę būti 
išklausytas pagal 8 straipsnio nuostatas. Prieš įvykstant 
nagrinėjimui ir skiriant sankciją kaltinamam sportininkui gali būti 
pritaikytas laikinas suspendavimas. 
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15 STRAIPSNIS PRANEŠIMAS IR PRIPAŢINIMAS 
 

15.1 Pranešimas, konfidencialumas ir ataskaitos 
 

15.1.1 Pranešimas sportininkams ir kitiems asmenims. 
 

Pranešimas sportininkams ar kitiems asmenims vykdomas pagal 7 
straipsnio nuostatas. Pranešimas sportininkui ar kitam asmeniui, 
kuris yra nacionalinės federacijos narys, gali būti įvykdytas 
pristatant pranešimą nacionalinei federacijai. 

 

15.1.2  Pranešimas nacionalinėms antidopingo organizacijoms, ISSF ir 
WADA. 

 

Pranešimas nacionalinėms antidopingo organizacijoms, ISSF ir 
WADAvykdomas pagal 7 straipsnio nuostatas. 

 

15.1.3 Pranešimo turinys. 
 

Pranešime sportininko atstovaujamai nacionalinei antidopingo 
organizacijai, ISSF ir WADA, atsiţvelgiant į 7 straipsnio nuostatas, 
nurodoma sportininko pavardė, šalis, sporto šaka ir sporto šakos 
disciplina, sportininko varţybų lygis, tai, ar testas buvo atliktas 
varžybų metu, ar ne varžybų metu, mėginiopaėmimo data ir 
laboratorijos pateiktas testo rezultatas. 

 

15.1.4 Pranešimas apie galutinį sprendimą. 
 

ISSF federacijos narės privalo ISSF ir WADApranešti apie bet kokį 
sprendimą, kuris buvo priimtas dėl sportininkų ar kitų asmenų 
padaryto antidopingo taisyklių paţeidimo ir apie su 
paţeidimususijusį diskvalifikacijos laikotarpį, kurį jos skiria 
sportininkams. Prie šios informacijos turi būti pridėtosvisos 
medţiagos kopijos;medţiagą turi sudaryti bentdopingo kontrolės 
dokumentai, laboratorijos analizės paţyma ir rašytinis 
argumentuotas sprendimas. Ši informacija turi būti išsiųsta ISSF 
vos tik ISSF federacija narė priima galutinį sprendimą. 

 

15.1.5 Būsenos ataskaitos. 
 

Patiems asmenims ir antidopingo organizacijoms turi būti 
reguliariai pranešama apie bet kokių perţiūrų ar procedūrų, 
atliekamų pagal 7 (Rezultatų administravimas), 8 (Teisingo 
nagrinėjimo taisė) ar 13 (Apeliacijos) straipsnius, būseną ir išvadas 
bei pateikiamas skubus rašytinis pagrįstas paaiškinimas ar 
sprendimas, kuriuo paaiškinamas klausimo sprendimas. 

 

15.1.6 Konfidencialumas. 
 

Organizacijos gavėjos įsipareigoja neatskleisti jokios informacijos, 
kuri susijusi su sprendţiamu klausimu, kitiems asmenims, išskyrus 
tuos asmenis, kurie privalo tai ţinoti (tai būtų tinkamas atitinkamo 
nacionalinio olimpinio komiteto, federacijos narės personalas bei 
komanda komandinio sporto atveju) tol,kol uţ rezultatų 
administravimą atsakinga antidopingo organizacija viešai paskelbia 
arba neatlieka viešo paskelbimo, kaipreikalaujama pagal toliau 
išdėstytą15.2 punktą. 
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15.2 Viešas atskleidimas 
 

15.2.1                ISSF ar jos federacijos narės gali viešai atskleistisportininko ar kito 
asmens, kurį ISSF ar jos federacijos narės kaltina padarius 
antidopingo taisyklių paţeidimą, tapatybę tik po to, kai sportininkui 
ar kitam asmeniui įteikiamas pranešimas, atsiţvelgiant į 7.1, 7.2 ar 
7.4 punktus, o atitinkamai antidopingo organizacijai–  atsiţvelgiant 
į15.1.2 papunktį. 

 

15.2.2 Po pagal 8 straipsnį atlikto nagrinėjimo nustačius, kad buvo 
įvykdytas antidopingo taisyklių paţeidimas, ar tokio nagrinėjimo 
atsisakius, ar kaltinimo antidopingo taisyklių paţeidimolaiku 
neuţginčijus, ISSF ar jos federacijos narės privalo viešai paskelbti 
antidopingo klausimo išvadas, nurodydamos sporto šaką, 
antidopingotaisyklę, kuri buvo paţeista, sportininko ar kito asmens, 
įvykdţiusio paţeidimą, pavardę, vartotą draudžiamąją medžiagą ar 
naudotą draudžiamąjį metodą ir skirtas sankcijas. ISSF ar jos 
federacijos narės taip pat privalo viešai paskelbti su antidopingo 
taisyklių paţeidimais susijusių apeliacijų sprendimus. ISSF ar jos 
federacijos narės taip pat išsiunčia visų nagrinėjimų ir apeliacijų 
sprendimus į WADA. 

 

15.2.3               Bet kurios bylos, kuriąištyrus ar išnagrinėjusapeliaciją nustatoma, 
kad sportininkas ar kitas asmuo nepadarė antidopingo taisyklių 
paţeidimo, sprendimas gali būti atskleistas viešai tik gavus 
sportininko ar kito asmens, kuriam taikomas sprendimas, sutikimą. 
ISSF ir jos federacijos narės turi dėti protingas pastangas tokiam 
sutikimuigauti ir, jeigu sutikimas gaunamas, viešai atskleidţia visą 
sprendimą arba jį pateikia tokiaspaudai parengtaforma, kokią 
patvirtina sportininkas ar kitas asmuo. 

 

15.2.4         Nei ISSF, nei jos federacija narė ar kurios nors iš jų pareigūnai 
viešai nekomentuoja konkrečių nagrinėjamoatvejo faktų (priešingai 
bendrajam proceso ir mokslo apibūdinimui), išskyrus tuos atvejus, 
kai atsakoma į viešus komentarus, taikomus sportininkui, kitam 
asmeniui ar jų atstovams. 

 

15.3 Informacija apie sportininko buvimo vietą 
 

Kaip numatyta testavimui taikomame Tarptautiniamestandarte, 
sportininkai, kuriuos ISSF ar jos federacijos narės įtraukė į 
registruotą testuotinų sportininkų sąrašą, turi pateikti tikslią, 
naujausią informaciją apie savo buvimo vietą. ISSF ir nacionalinės 
antidopingo organizacijos koordinuoja sportininkų nustatymą ir 
informacijos apie esamą jų buvimo vietą surinkimą bei pateikia ją 
WADA. Ši informacija, kur įmanoma, yra prieinama kitoms 
antidopingo organizacijoms, turinčioms teisę atlikti sportininko 
testavimą, naudojantis ADAMS. Ši informacija yra grieţtai 
konfidenciali ir gali būti panaudota išskirtinai testavimui planuoti, 
koordinuoti ar vykdyti ir yra sunaikinama vos tampanebereikalinga 
šiais tikslais. 
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15.4 Statistinės ataskaitos 
 

ISSF ar jos federacijos narės maţiausiai kartą per metus skelbia 
savo bendrąją dopingo kontrolės veiklos statistinę ataskaitą ir jos 
kopiją pateikia WADA. ISSF ar jos federacijos narės taip pat gali 
skelbti ataskaitas, kuriose nurodyta kiekvieno testuoto sportininko 
pavardė, kiekvienos dopingo kontrolės data bei rezultatas. 

 

15.5 Dopingo kontrolės informacinė agentūra 
 

WADA yra pagrindinė dopingo kontrolės testavimo duomenų ir 
tarptautinio lygio bei nacionalinio lygio sportininkų, kurie įtraukti į 
registruotą testuotinų sportininkų sąrašą, rezultatų informacinė 
agentūra. Siekdamospalengvinti koordinuotą testų paskirstymo 
planavimą ir išvengti nereikalingo įvairių antidopingo organizacijų 
atliekamo testavimo kartojimo, ISSF ir jos federacijos narės 
praneša WADA informacinei agentūrai apie visus tokiems 
sportininkams atliktus testus varžybų metu ir ne varžybų metu kiek 
įmanoma greičiau po tokių testųatlikimo. Ši informacija turi būti 
prieinama sportininkui, sportininko atstovaujamai federacijai narei, 
nacionaliniam olimpiniam komitetui ar nacionaliniam parolimpiniam 
komitetui, nacionalinei antidopingo organizacijai, ISSF bei 
Tarptautiniam olimpiniam komitetui ar Tarptautiniam parolimpiniam 
komitetui. 

 

Kad galėtų būti naudojama kaip dopingo kontrolės testavimo 
duomenų informacinė agentūra, WADA sukūrė duomenų bazės 
administravimo priemonę ADAMS, kuri atspindi susiformavusius 
duomenų apsaugos principus. WADA, kurią priţiūri Kanados 
privatumo institucijos, grieţtai konfidencialiai ir atsiţvelgdamaį 
privatumo apsaugai taikomą Tarptautinį standartą saugo asmeninę 
informaciją apie sportininkus, sportininkus aptarnaujantį personalą 
bei kitus asmenis, susijusius su antidopingo veikla. 

 

15.6 Duomenų privatumas 
 

Atlikdamos šiose taisyklėse numatytus įsipareigojimus ISSF ar jos 
federacijos narės gali rinkti, saugoti, apdoroti ar atskleisti asmeninę 
informaciją, susijusią su sportininkais ir trečiosiomis šalimis. ISSF 
ar jos federacijos narės privalo uţtikrinti, kad tvarkydamos tokią 
informaciją laikysistaikomų duomenų apsaugos ir privatumo 
įstatymų, taip pat privatumo apsaugai taikomo Tarptautinio 
standarto, kurį WADA priims siekdama uţtikrinti, kad sportininkai ir 
ne sportininkai būtų visiškai informuoti apie ir, jeigu būtina, sutiktų 
su jų asmeninės informacijos tvarkymu, susijusiu su antidopingo 
veikla, kuri vykdoma pagal Kodeksąir šias antidopingo taisykles. 
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16 STRAIPSNIS ABIPUSIS PRIPAŢINIMAS 
 

16.1                    Jeigu šiose antidopingo taisyklėse nenurodyta kitaip ir netaikoma 
13 straipsnyje nurodyta apeliacijos teisė, testavimo, TUE, 
nagrinėjimo rezultatus ar kitus galutinius federacijų narių ar 
pasirašiusių šalių sprendimus, kurie atitinka Kodeksąir visus 
tarptautinius standartus bei atitinka federacijos narės ar 
pasirašiusios šalies įgaliojimus, pripaţįsta bei jų laikosi ISSF ir 
visos federacijos narės. 

 

16.2                ISSF ir jos federacijos narės pripaţįsta tokius pat kitų institucijų, 
kurios nėra priėmusios Kodekso, veiksmus, jeigu tų institucijų 
taisyklės kitais būdais atitinka Kodeksąir visus tarptautinius 
standartus. 

 

16.3                  Atsiţvelgiant į 13 straipsnyje nurodytą teisę pateikti apeliaciją, bet 
kokį ISSF sprendimą dėl šių antidopingo taisyklių paţeidimo 
pripaţįsta visosfederacijos narės, kurios turi imtis visų veiksmų, 
kad toks sprendimas įsigaliotų. 

 

 
 

17 STRAIPSNIS IEŠKININĖ SENATIS 
 

Prieš sportininką ar kitą asmenį negali būti pradėti jokie veiksmai 
dėl šių antidopingo taisyklių paţeidimo, nebent tokie veiksmai 
pradedami per aštuonerius (8) metus nuo dienos, kurią buvo 
pareikšti įtarimai dėl paţeidimo padarymo. 

 

 
 

18 STRAIPSNIS ISSF ATITIKTIES ATASKAITOS WADA 
 

Kas antrus metus ISSF turi pateikti ataskaitą WADA apie ISSF 
Kodeksolaikymąsi bei paaiškinti bet kokio jo nesilaikymo prieţastis. 

 

 
 

19 STRAIPSNIS    ANTIDOPINGO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI IR AIŠKINIMAS 
 

19.1 ISSF gali kartkartėmis pakeisti šias antidopingotaisykles. 
 

19.2                 Šios antidopingo taisyklės aiškinamos kaip nepriklausomas ir 
savarankiškas tekstas ir nesiejamos su jokiais egzistuojančiais 
įstatymais ar nuostatais. 

 

19.3                Skirtingose šių antidopingo taisyklių dalyse ir straipsniuose 
vartojamos antraštės yra skirtos tik patogesniam naudojimui ir nėra 
laikomos esmine šių antidopingo taisyklių dalimi ir neturi jokios 
įtakos nuostatų, kurioms jos skirtos, kalbai. 

 

19.4               WADA paskelbta ĮŢANGA, APIBRĖŢTYS ir tarptautiniai standartai 
laikomi neatsiejama šių antidopingo taisyklių dalimi. 
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19.5               Šios antidopingo taisyklės buvo priimtos atsiţvelgiant į atitinkamas 
Kodeksonuostatas ir yra aiškinamos tokiais būdais, kurie atitinka 
Kodeksonuostatas. 

 

19.6          Komentarus, paaiškinančius skirtingas Kodekso nuostatas, 
atitinkančius šių antidopingo taisyklių nuostatas, galima naudoti 
aiškinant šias antidopingo taisykles. 

 

19.7         Šiose ISSF antidopingo taisyklėse vartojami ţodţiai „renginys―ir 
„varžybos―atitinka privalomąsias Kodeksoapibrėţtis. Vis dėlto dėl 
visų kitų ISSF kontrolės dokumentų „renginio― ir „varžybų― 
apibrėţtys išliks tokios pačios. Atitinkamai ţodţiai „renginys― ir 
„varžybos― šiose antidopingo taisyklėse nebūtinai turi tą pačią 
reikšmę kaip visuose kituose ISSF nuostatuose ir įstatuose. 

 

19.8               Tais atvejais, kai vyriška giminė vartojama apibendrintai, ji 
vartojama kalbant tiek apie vyriškos, tiek apie moteriškos giminės 
sportininkus. 

 

19.9 Šios antidopingo taisyklės visiškai įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d. 
(toliau – įsigaliojimo data). Jos netaikomos klausimams, 
nagrinėtiemsiki įsigaliojimo datos, su sąlyga, kad: 

 

19.9.1                Atsiţvelgiant į bet kokią antidopingo taisyklių paţeidimo bylą, kuri 
buvo nagrinėjama taisyklių įsigaliojimo dieną, ir bet kokią 
antidopingo taisyklių paţeidimo bylą, kuri buvo iškelta po 
įsigaliojimo dienos, remiantis antidopingo taisyklių paţeidimu, 
įvykusiu iki įsigaliojimo dienos, byla nagrinėjama pagal 
nepriklausomas antidopingo taisykles, kurios galiojo tuo metu, kai 
įvyko įtariamas antidopingo taisyklių paţeidimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai bylą nagrinėjanti komisija nustato, kad pagal bylos 
aplinkybes tinkama taikyti lexmitior principą. 

 

19.9.2         Bet koks 2.4 punkto dėl buvimo vietos paţeidimas (tiek 
informacijos nepateikimas, tiek praleistas testas), kurį ISSF 
paskelbė pagal taisykles, galiojusias iki jų įsigaliojimo dienos, 
kurios nebuvo nustojusiosgalioti iki įsigaliojimo dienos ir kuris 
laikomas informacijos dėl buvimo vietos paţeidimu pagal 
testavimui taikomo Tarptautinio standarto 11 straipsnį, nagrinėjami 
ir jais prieš netenkant galios, gali būti remiamasi pagal testavimui 
taikomą Tarptautinį standartą. 

 

19.9.3         Atsiţvelgiant į bylas, kurių galutiniai sprendimai, pripaţįstantys 
antidopingo taisyklių paţeidimą, buvo priimti iki taisyklių įsigaliojimo 
dienos, tačiau įsigaliojimo dieną dar nėra pasibaigęs sportininko ar 
kito asmensdiskvalifikacijos laikotarpis, sportininkas ar kitas asmuo 
gali kreiptis į antidopingo organizaciją, kuri buvo atsakinga uţ 
antidopingo taisyklių paţeidimo rezultatų administravimą, ir 
paprašyti sutrumpinti diskvalifikacijos laikotarpį pagal šias 
antidopingo taisykles. Toks prašymas turi būti pateiktas prieš 
baigiantisdiskvalifikacijos laikotarpiui. Priimtas sprendimas gali būti 
skundţiamas pagal 13.2 punkto nuostatas. Šios antidopingo 
taisyklės netaikomos jokiam antidopingo taisyklių paţeidimo 
atvejui, kai galutinis sprendimas, kuriuo nustatytas antidopingo 
taisyklių paţeidimas, buvo priimtas ir diskvalifikacijos laikotarpis yra 
pasibaigęs. 
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19.9.4        Visuomet, atsiţvelgiant į10.7.5 papunktį, antidopingo taisyklių 
paţeidimai, kurie buvo įvykdyti paţeidţiant taisykles, galiojusias iki 
taisyklių įsigaliojimo dienos, nustatant sankcijas pagal 10.7 punktą, 
yra laikomi ankstesniais paţeidimais. Kai tokie iki taisyklių 
įsigaliojimo dienos padaryti antidopingo taisyklių paţeidimai susiję 
su medţiaga, kuri pagal šias antidopingo taisykles yra laikoma 
nurodyta medţiaga, uţ kurią buvo paskirtas maţiau nei dvejų (2) 
metų diskvalifikacijos laikotarpis, toks paţeidimas pagal 10.7.1 
papunktįlaikomas paţeidimu, uţ kurį taikomalengvesnė sankcija. 

 

 
 

20 STRAIPSNIS PAPILDOMI SPORTININKŲ IR KITŲ ASMENŲ VAIDMENYS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

20.1 Sportininkų vaidmuo ir įsipareigojimai 
 

20.1.1  Būti gerai susipaţinus su šiomisantidopingo taisyklėmisir jų laikytis. 
 

20.1.2 Būti pasiekiamiems mėginių ėmimo metu. 
 

20.1.3 Prisiimti su antidopingo taisyklių paţeidimu susijusią atsakomybę 
dėl to, ką jie nuryja ir vartoja. 

 

20.1.4 Informuoti medicinos personalą apie savo įsipareigojimą 
nevartoti draudžiamųjų medžiagų ir nenaudoti draudžiamųjų 
metodų bei prisiimti atsakomybę uţtikrinant, kad gaunamas 
medicininis gydymas nepaţeistų šių antidopingo taisyklių. 

 

20.1.5 Pripaţinti visus padarinius, kurie gali kilti paţeidus šias 
antidopingo taisykles ir Kodeksą,ir su jais sutikti. 

 

20.2  Sportininką aptarnaujančio personalo vaidmuo ir 
įsipareigojimai 

 

20.2.1  Būti gerai susipaţinus su šiomisantidopingo taisyklėmis ir jų  
laikytis. 

 

20.2.2 Bendradarbiauti su sportininkų testavimo programos dalyviais. 
 

20.2.3 Naudotis savo įtaka sportininko vertybėms ir elgesiui, skatinant 
dopingo vartojimui prieštaraujančias paţiūras. 

 

20.2.4 Pripaţinti visus padarinius, kurie gali kilti paţeidus šias antidopingo 
taisykles ir Kodeksą, ir su jais sutikti. 
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1 PRIEDAS. APIBRĖŢTYS 
 

ADAMS 
Antidopingo administravimo ir valdymo sistema yra interneto svetainės 
principuveikiantiduomenų bazės administravimo priemonė, skirta įvesti, saugoti 
duomenis ir jais dalytis bei apie juos pranešti, kurios paskirtis – padėti tarpininkams ir 
WADA atliekant antidopingo veiksmus pagal duomenų apsaugos teisės aktus. 

 
Teigiamas testo rezultatas 
Laboratorijos ar kitos WADA akredituotos testavimoinstitucijos pateikta ataskaita, 
kurioje pagal laboratorijoms taikomą Tarptautinį standartą ir susijusius techninius 
dokumentus nurodyta, kad mėginyje aptikta draudžiamosios medžiagos arba jos 
metabolitų ar liekanų (įskaitant padidėjusius endogeninių medţiagų kiekius) arba 
draudžiamojo metodo naudojimoįrodymų. 

 
Antidopingo organizacija 
Pasirašiusi šalis, kuri yra atsakinga uţ priėmimą antidopingo taisyklių, 
reguliuojančiųbet kurios dopingo kontrolės dalies inicijavimą, įgyvendinimąar 
skatinimą. Tai gali būti, pavyzdţiui, Tarptautinis olimpinis komitetas, Tarptautinis 
parolimpinis komitetas, kitos pagrindinės renginių organizacijos, kurios vykdo 
testavimą savo renginiuose, ISSF, WADA, tarptautinės federacijos ir nacionalinės 
antidopingo organizacijos. 

 
Sportininkas 
Bet kuris asmuo, dalyvaujantis šaudymo sporte tarptautiniu ar nacionaliniu lygiu (kaip 
apibrėţta kiekvienos nacionalinės antidopingo organizacijos, įskaitant ir, bet tuo 
neapsiribojant, asmenis, įtrauktus į jos registruotą testuotinų asmenų sąrašą), ir bet 
kuris kitas sporte besivarţantis asmuo, kuris yra kitais būdais pavaldus kuriai nors iš 
pasirašiusių šalių ar kitai sporto organizacijai, kuri vadovaujasi šiuo Kodeksu. Visiems 
nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu besivarţantiems asmenims turi būti taikomos visos 
Kodeksonuostatos, įskaitant ir tokias, kaip, pavyzdţiui, testavimas ir TUE. Kai kurios 
nacionalinės antidopingo organizacijos gali nuspręsti testuoti ir taikyti antidopingo 
taisykles mėgėjiško lygio ar aukšto meistriškumo varţovams, kurių esama ar galima 
kvalifikacija neatitinka nacionalinio lygmens. Vis dėlto nacionalinės antidopingo 
organizacijos neprivalo tokiems asmenims taikyti visų Kodeksoir šių antidopingo 
taisyklių aspektų. Netarptautinio ar nenacionalinio lygio sportininkams gali būti 
nustatytos specifinės nacionalinės taisyklės, neprieštaraujančiosKodeksui. Taigi šalis 
gali nuspręsti testuoti mėgėjiško lygio varţovus, tačiau nereikalauti TUE ar 
informacijos apie jų buvimo vietą. Taip pat pagrindinės renginių organizacijos, 
rengiančios varžybas tik aukšto meistriškumo lygio sportininkams, gali nuspręsti 
testuoti varţovus, tačiau nereikalauti išankstinių TUE ar informacijos apie jų buvimo 
vietą. 2.8 punktotikslais (Perdavimas ar bandymas perduoti) bei antidopingo 
informacijos ir švietimo tikslais bet kuris asmuo, dalyvaujantis sporte ir pavaldus bet 
kuriaipasirašiusiai šaliai, vyriausybei ar kitai sporto organizacijai, priėmusiai Kodeksą, 
yra laikomas sportininku. 

 
Sportininką aptarnaujantis personalas 
Bet kuris treneris, vadybininkas, agentas, komandos pagalbinio personalo narys, 
pareigūnas, su komanda dirbantis medikas, paramedikas, tėvas ar bet kuris kitas 
asmuo, dirbantis su renginyje dalyvaujančiu ar jambesiruošiančiu sportininku, jį 
gydantis ar jam padedantis. 
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Bandymas 
Tyčinis elgesys, kai sąmoningai atliekami esminiai veiksmai turi pasibaigti antidopingo 
taisyklių paţeidimu. Tačiau antidopingo taisyklių paţeidimo nebus vien dėl bandymo 
atlikti paţeidimą, jeigu asmuo atsisako bandymo iki tol, kol jo neatskleidė trečioji šalis, 
kuri neprisidėjo prie bandymo. 

 
Netipiškas rezultatas 
Laboratorijos ar kitos WADA patvirtintos institucijos ataskaita, kurią reikia papildomai 
ištirti pagal laboratorijoms taikomą Tarptautinįstandartą ar susijusius techninius 
dokumentus prieš nustatant teigiamą testo rezultatą. 

 
SAT 
Sporto arbitraţo teismas. 

 
Kodeksas 
Pasaulio antidopingokodeksas. 

 
Varžybos 
Vienas bėgimas, rungtynės, ţaidimas ar viena sportinė kova. Pavyzdţiui, krepšinio 
rungtynės ar 100 m sprinto finalas olimpinėse ţaidynėse. Šiose antidopingo 
taisyklėse varţybomis laikoma bet kokia individuali rungtis ISSF renginyje. 
Pavyzdţiui, 50 m vyrų šaudymo šautuvais rungtis gulint, 50 m moterų 
šaudymošautuvais 3 pozicijų rungtis, vyrų šaudymo apvalioje aikštelėje rungtis,25 m 
moterų šaudymo pistoletaisrungtis ir komandinės rungtys yra bet kurios ISSF pasaulio 
taurėsvarţybų rungtys. 

 
Įsidėmėkite: visuose šaudymo sportą reguliuojančiuose dokumentuose, išskyrus šias 
antidopingo taisykles, žodis „varžybos“ ir toliau reiškia sporto renginį, kurį rengia 
vienas vadovaujantis organas. Pavyzdžiui, olimpinės žaidynės, ISSF pasaulio 
čempionatas ar Panamerikos žaidynės, Pasaulio taurės varžybos ar žemyno 
čempionatai. 

 
Antidopingo taisyklių pažeidimų padariniai 
Sportininko ar kito asmens padarytas antidopingo taisyklių paţeidimas gali turėti 
vieną ar keletą toliau nurodytų padarinių: (a) anuliavimasreiškia sportininko rezultatų 
konkrečiose varţybose ar renginyje panaikinimą su visais padariniais, įskaitant bet 
kokių medalių, taškų ir prizų atėmimą; (b) diskvalifikacijareiškia, kad sportininkui ar 
kitam asmeniui tam tikrą laikotarpį draudţiama dalyvauti bet kuriame renginyje, 
varţybose ar kitoje veikloje arba gauti finansavimą, kaip nurodyta 10.10 punkte; ir (c) 
laikinas suspendavimasreiškia, kad sportininkui ar kitam asmeniui laikinai draudţiama 
dalyvauti bet kokiame renginyje ar varţybose tol,kol nagrinėjime, vykdomame pagal 8 
straipsnį (Teisingo nagrinėjimo teisė), bus priimtas galutinis sprendimas. 

 
Diskvalifikacija 
Ţiūrėti pirmiau esančius Antidopingo taisyklių pažeidimų padarinius. 

 
Dopingo kontrolė 
Visi ţingsniai ir veiksmai nuo testų paskirstymo planavimo iki galutinio bet kokios 
apeliacijos sprendimo, įskaitant visus ţingsnius beiveiksmus, tokius kaip informacijos 
apie buvimo vietą pateikimas, mėginių ėmimas ir tvarkymas, laboratorijos analizė, 
TUE, rezultatų administravimas ir nagrinėjimas. 
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Renginys 
Individualių varţybų (rungčių), kurias visasrengia vienas vadovaujantis organas, 
visuma, pvz., olimpinės ţaidynės, FINA pasaulio čempionatai, Panamerikos ţaidynės 
ar Šaudymo sporto pasaulio taurės varţybos. 

 
Įsidėmėkite: visuose šaudymo sportą reguliuojančiuose dokumentuose, išskyrus šias 
antidopingo taisykles, žodis „rungtis“ ir toliau reiškia užbaigtas varžybas su finalo ar 
persišaudymo ratais, kurie gali būti toliau apibrėžiami tuose dokumentuose. 

 
Renginio laikotarpis 
Laikas nuo pirmųjų renginio varžybų pradţios iki paskutinių renginiovaržybų pabaigos, 
įskaitant su tokiomis varžybomis susijusį mėginių ėmimo procesą. 

 
Varžybų metu 
„Varžybų metu“ reiškia laikotarpį, kuris prasideda prieš dvylika valandų iki varžybų, 
kuriose sportininkas turi dalyvauti,ir tęsiasi iki tų varžybų ir su tomis varžybomis 
susijusio mėginių ėmimo proceso pabaigos. 

 
Nepriklausomo stebėtojo programa 
WADA vadovaujama stebėtojų komanda, kuri stebi ir gali suteikti pagalbą dopingo 
kontrolės procese konkrečiuose renginiuose ir pateikia savo pastabas. 

 
Individualus sportas 
Bet kuri sporto šaka, kuri nelaikoma komandiniu sportu. 

 
Diskvalifikacija 
Ţiūrėti pirmiau esančius Antidopingo taisyklių pažeidimų padarinius. 

 
Tarptautinis renginys 
Renginys, kuriam vadovauja ar techninius renginio pareigūnus skiria Tarptautinis 
olimpinis komitetas, Tarptautinis parolimpinis komitetas, tarptautinė federacija, 
pagrindinė renginio organizacija ar kita tarptautinė sporto organizacija. Šaudymo 
sporte tokiems renginiams priskiriami ISSF priţiūrimi renginiai. 

 
Įsidėmėkite: visuose šaudymo sportą reguliuojančiuose dokumentuose, išskyrus šias 
antidopingo taisykles, terminas „tarptautinės varžybos“ reiškia varžybas, kurioms 
vadovauja ar techninius renginio pareigūnus skiria Tarptautinis olimpinis komitetas, 
Tarptautinis parolimpinis komitetas, tarptautinė federacija, pagrindinė renginio 
organizacija ar kita tarptautinė sporto organizacija. 

 
Tarptautinio lygio sportininkas 
Sportininkas, vienos ar daugiau tarptautinių federacijų įvardytas kaip įtrauktas į 

tarptautinės federacijos registruotą testuotinų sportininkų sąrašą. 
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Tarptautinis standartas 
WADA priimtas standartas, papildantis Kodeksą. Tarptautinio standarto laikymosi 
(priešingai nei kitokių alternatyvių standartų, praktikos ar procedūrų) turi pakakti, kad 
būtų galima teigti, jog tarptautiniame standarte įvardytos procedūros buvo atliktos 
tinkamai. Prie tarptautinių standartų taip pat priskiriami bet kokie techniniai 
dokumentai, kurie buvo išduoti pagal tarptautinį standartą. 

 
Pagrindinis renginio organizatorius 
Nacionalinių olimpinių komitetų ţemyninės organizacijos ir kitos tarptautinės daugelio 
sporto šakų organizacijos, kurios veikia kaip vadovaujamasis bet kokio ţemyninio, 
regioninio ar kito tarptautinio renginio organas. 

 
Liekana 
Komponentas, komponentų grupė ar biologinis parametras, parodantis, kad buvo 
vartotadraudžiamoji medžiaga ar naudotas draudžiamasis metodas. 

 
Metabolitas 
Bet kokia medţiaga, susidariusi vykstant medţiagų apykaitai organizme. 

 
Nepilnametis 
Fizinis asmuo, kuris nėra sulaukęs pilnametystės, nustatytos jo gyvenamojoje 
valstybėje taikomų įstatymų. 

 
Nacionalinė antidopingo organizacija 
Kiekvienos šalies paskirtas subjektas (subjektai), turintis pagrindinius įgaliojimus ir 
atsakomybę uţ antidopingo taisyklių priėmimą ir įgyvendinimą, vadovavimą mėginių 
ėmimui, testų rezultatų administravimą ir nagrinėjimovykdymą nacionaliniu lygiu. 
Tokiems subjektams priskiriamas ir subjektas, kurį keletas šalių gali paskirti vykdyti tų 
šalių antidopingo organizacijos veiklą. Jeigu kompetentingos viešosios institucijos 
tokio subjekto nepaskiria, juo laikomas šalies nacionalinis olimpinis komitetas ar jo 
paskirtas subjektas. 

 
Nacionalinės varžybos 
Sporto renginys, kuriame dalyvauja tarptautinio ir nacionalinio lygio sportininkai ir kuris 
nėratarptautinis renginys. 

 
Federacija narė 
Nacionalinė ar regioninė institucija, kuri yra ISSF narė arba kuri yra pripaţįstama ISSF 
kaip institucija, toje šalyje ar regione vadovaujanti ISSF sporto šakai. 

 
Nacionalinis olimpinis komitetas 
Tarptautinio olimpinio komiteto pripaţįstama organizacija. Nacionaliniuolimpiniu 
komitetutaip pat vadinamos nacionalinės sporto konfederacijos tose šalyse, kuriose 
nacionalinės sporto konfederacijos prisiima nacionaliniam olimpiniam komitetui 
būdingas antidopingo srities atsakomybes. 

 

 

Be išankstinio įspėjimo 
Dopingo kontrolė, kuri vykdoma sportininko iš anksto neįspėjus ir kurioje sportininkas 
yra nuolat priţiūrimas nuo įspėjimo momento iki mėginio pateikimo. 
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Nėra kaltės arba aplaidumo 
Sportininko pareiškimas, kad jis neţinojo ar neįtarė ir netgi ėmęsis didţiausių 
atsargumo priemonių pagrįstai negalėjo ţinoti ar įtarti, kad vartojo draudžiamąją 
medžiagąar jam ji buvo skirta arbanaudojodraudžiamąjį metodąar jam jis buvo skirtas. 

 
Nėra reikšmingos kaltės arba aplaidumo 
Sportininko pareiškimas, kad jo kaltė ar aplaidumas, įvertinus visas aplinkybes ir 
atsiţvelgiant į kaltės ar aplaidumo nebuvimo kriterijus, nebuvo 
reikšmingasantidopingo taisyklių paţeidimui. 

 
Ne varžybų metu 
Bet kokia dopingo kontrolė, kuri atliekama ne varžybų metu. 

 
Dalyvis 
Bet kuris sportininkas ar sportininką aptarnaujantis personalas. 

 
Asmuo 
Fizinis asmuo arba organizacija ar kitas subjektas. 

 
Turėjimas 
Realus, fizinis turėjimas ar netiesioginis turėjimas (kuris nustatomas tik jeigu asmeniui 
priklauso išskirtinė draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo arba patalpų, 
kuriose yra draudžiamoji medžiaga ar draudžiamasis metodas, kontrolė); vis dėlto 
jeigu asmuo neturi išskirtinės draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo 
arba patalpų, kuriose yra draudžiamoji medžiaga ar draudžiamasis metodas, 
kontrolės, netiesioginis turėjimas nustatomas tik tokiu atveju, jeigu asmuo ţinojo apie 
draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo buvimą ir ketino jį kontroliuoti. 
Vis dėlto antidopingo taisyklės paţeidimo nebus remiantis tik turėjimu, jeigu, prieš 
gaunant bet kokio pobūdţio pranešimą apie tai, kad asmuo įvykdė antidopingo 
taisyklių paţeidimą, asmuo ėmėsi konkrečių veiksmų, rodančių, kad jisneketino turėti 
ir atsisakė turėjimo, aiškiai pareiškęs apie tai antidopingo organizacijai. Nepaisant to, 
kas prieštarauja šiai apibrėţčiai, draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo 
įsigijimas (įskaitant elektronines ar kitokias priemones) laikomas asmens, kuris jį 
įsigijo, turėjimu. 

 
Draudžiamasis sąrašas 
Sąrašas, kuriame nurodytos draudžiamosios medžiagos ir draudžiamieji metodai. 

 
Draudžiamasis metodas 
Bet koks metodas, aprašytas draudţiamajame sąraše. 

 
Draudžiamojimedžiaga 
Bet kokia medţiaga, aprašyta draudţiamajame sąraše. 

 
Parengtinis nagrinėjimas 
7.6 punkte nurodytais tikslais pagreitintas ir sutrumpintas bei daţniausiai dokumentais 
paremtas nagrinėjimas, vykstantis prieš nagrinėjimą, kuris vykdomas pagal 8 straipsnį 
(Teisingo nagrinėjimo teisė), kuriuo sportininkas informuojamas ir jam suteikiama 
galimybė pasisakyti rašytine arba ţodine forma. 
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Laikinassuspendavimas 
Ţiūrėti pirmiau esančius Antidopingo taisyklių pažeidimų padarinius. 

 
Viešai atskleisti ar viešai paskelbti 
Skleisti ar platinti informaciją viešai ar asmenims, kitiems neiasmenys, turintys teisę 
būti iš anksto informuoti pagal 15 straipsnį. 

 
Registruotas testuotinų sportininkų sąrašas 
Tarptautinio lygio registruotą testuotinų sportininkų sąrašą (RTS) sudaro oficialiame 
ISSF pasaulio klasifikavimo sąraše, kuris skelbiamas ISSF interneto svetainėje ir 
atnaujinamas kiekvieną mėnesį atsiţvelgiant į kiekvieną tarptautinį renginį, 
aukščiausiai vertinami nurodyti sportininkai. Kiekvienų metų sausio 1 d. tarptautinio 
lygio RTS sudaro 5 geriausi tądienąoficialaus ISSF pasaulio klasifikacijos sąrašo 
sportininkai. Sportininkui patekus tarp 5 geriausiai vertinamų oficialaus ISSF pasaulio 
klasifikacijos sąrašo sportininkų einamaisiais kalendoriniais metais, jis automatiškai 
įtraukiamas į visų kalendorinių metų tarptautinio lygio RTS. 

 
Mėginys arba pavyzdys 
Bet kokia biologinė medţiaga, surinkta dopingo kontrolei. 

 
Pasirašiusios šalys 
Subjektai, pasirašę Kodeksąir sutinkantys jo laikytis, įskaitant Tarptautinį olimpinį 
komitetą, tarptautines federacijas, Tarptautinį parolimpinį komitetą, nacionalinius 
olimpinius komitetus, nacionalinius parolimpinius komitetus, pagrindines renginių 
organizacijas, nacionalines antidopingo organizacijas ir WADA. 

 
Nurodytos medžiagos 
Apibrėţtos 4.2.2 papunktyje. 

 
Žymi pagalba 
10.5.3 papunkčiotikslaisasmuo, teikiantis žymią pagalbą, privalo: (1) parašu 
patvirtiname rašytiniame pareiškime visiškai atskleisti visą savo ţinomą informaciją, 
susijusią antidopingo taisyklių paţeidimais;ir (2) visiškai prisidėti prie bet kokios bylos, 
susijusios su tokia informacija, tyrimo ir sprendimo priėmimo, įskaitant, pavyzdţiui, 
liudijimą nagrinėjime, jeigu to bus paprašytas antidopingo organizacijos ar nagrinėjimo 
komisijos. Be to, pateikta informacija turi būti patikima ir privalo sudaryti svarbią bet 
kurios inicijuotos bylos dalį arba tuo atveju, kai byla neinicijuojama, privalo būti 
pakankamas pagrindas bylaiiškelti. 

 
Papirkimas 

Pakeitimas nederamutikslu ar nederamu būdu; nederamos įtakos darymas; 
nederamas kišimasis; trukdymas, klaidinimas ar nesąţiningas elgesys siekiant 
pakeisti rezultatus ar uţkirsti kelią įprastoms procedūroms;ar nesąţiningos 
informacijos teikimas antidopingo organizacijai. 

 
Tikslinis testavimas 
Sportininkų parinkimas testavimui, kai konkretūs sportininkai ar sportininkų grupės 
parenkamos testuotinurodytu metu neatsitiktine tvarka. 

 
Komandinis sportas 

Sporto šakos, kuriose per varžybas leidţiamas ţaidėjų keitimas. 
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Testavimas 
Dopingo kontrolės proceso dalis, apimanti testų paskirstymo planavimą, mėginių 
ėmimą, mėginių tvarkymą ir mėginių gabenimą į laboratoriją. 

 
Platinimas 
Sportininko, sportininką aptarnaujančio personalo ar kito asmens, priklausančio 
antidopingo organizacijai, atliekamas draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo 
metodo pardavimas, davimas, gabenimas, siuntimas, pristatymas ar platinimas (tiek 
fiziškai, tiek elektroninėmis priemonėmis) trečiosioms šalims; tačiau šiai apibrėţčiai 
nepriskiriami sąţiningi medicinos personalo veiksmai, susiję su draudžiamosios 
medžiagos naudojimu pagrįstaisir teisiškai reglamentuotais terapiniais tikslais ar kitu 
priimtinu pagrindu, taip pat nepriskiriami veiksmai, susiję su draudžiamosiomis 
medžiagomis, kurios nedraudţiamos testavime ne varžybų metu, nebent pagal visas 
aplinkybes matyti, kad tokių draudžiamųjų medžiagų neketinama naudoti pagrįstaisir 
teisiškai reglamentuotais terapiniais tikslais. 

 
TUE 
Apibrėţta 4.4 punkte. 

 
TUE komisija 
Apibrėţta 4.4.6 papunktyje. 

 
UNESCO Konvencija 

Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimąsporte, priimta UNESCO generalinės 
konferencijos 33-iojoje sesijoje 2005 m. spalio 19 d., įskaitant visus ir bet kokius 
pakeitimus, priimtus Konvencijos valstybių šalių bei Tarptautinės konvencijos prieš 
dopingo vartojimą sporte šalių konferencijos. 

 
Vartojimas 

Bet kokios draudžiamosios medžiagosvartojimas ar draudžiamojo metodo naudojimas, 
nurijimas, injekcija ar bet koks kitas vartojimas. 

 
WADA 

Pasaulio antidopingo agentūra. 
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TAISYKLIŲ NUMERACIJA 

Visos ISSF taisyklės yra sunumeruotos pagal taisyklių numeracijos protokolą, kuriuo 

nustatyti daugiausiai keturių (4) pakopų taisyklių numeriai (t. y., pvz., 6.10.3.5). Jeigu 

taisyklėse naudojama penktoji pakopa, tos taisyklės ţymimosraidėmis a), b), c) ir t. t. 
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Apibrėţtys ir santrumpos 
 

Toliau nurodytos specialių terminų apibrėţtys ir santrumpos, vartojamosISSF 
Bendrosiose techninėse taisyklėse ir ISSF šautuvų, pistoletų, stendinio šaudymo 
irjudančiųtaikinių taisyklėse. 

 

Terminas Apibrėţtis 

 Sportininkai Sporto varţybų varţovai ar dalyviai.Šaudymo sporte sportininkai 
kartais vadinami „šauliais―. 

Čempionatas Atskirai organizuojamos šaudymo varţybos, kurias sudaro 
rungčiųprograma. Čempionatas (didţioji „Č―) yra varţybos, kurias 
leidţia ir kurioms vadovauja ISSF taisyklės, techniniai atstovai, 
komisijos ir antidopingo kontrolė. 

Varţybos Bendrasis sporto varţybų pavadinimas, kurias gali sudaryti  
rungčių visuma (Čempionatas) arba tai gali būti vienos rungties 
kova. 

Šaudymo pratimas Varţybų rungties etapų aprašymas, kuriame nurodytas kiekvienos 
serijos ir etapo šūvių skaičius, šaudymo tipas ir laiko apribojimai. 

CRO Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas 

Rungtis Sportinių rungčių, pasiţyminčių bendrais bruoţais,pogrupis. 
Šaudyme yra keturios (4) rungtys:1) šautuvų;2) pistoletų; 3) 
stendinis šaudymas ir 4) šaudymas į judantį taikinį. 

EST Taikiniai su elektroninė taškų skaičiavimo sistema. 

Rungtis Vienos šaudymo sporto varţybos, turinčios specifinę šaudymo 
tvarkąir elgesio taisykles. Šaudyme yra 15 olimpinių rungčių. ISSF 
taip pat pripaţįsta daug papildomų individualių ir komandinių 
varţybų rungčių atviroje ir jaunimo amţiaus grupėse. 

FOP Varţybų aikštelė. Šaudymo sporte FOP laikoma vietauţ šaudymo 
linijos, į kurią patekti leidţiama tik besivarţantiems šauliams ir 
dirbantiems pareigūnams, taip pat šaudymo linija ar šaudymo 
punktai ir šaudymo zona, kuriai priklauso taikiniai ir galinės 
uţtvaros ar saugumo zona. 

ĮSKAITININAI šūviai Taškai ar įskaitiniai šūviai, kurie įskaičiuojami į šaulio rezultatą. 

min. Minutė, minutės 

Ratas Šaudymo sporto rungties varţybų stadija. Šaudymo 
sportorungtyse gali būti atrankos ratai, kvalifikaciniai ratai ir finalo 
ratai. s. Sekundė, sekundės 

Serija Šūvių, iššaunamų per vieną etapą ar šaudymo pratimą, seka. 
Daugumoje šaudymo rungčių būna 10-ies šūvių serijos; 25 m 
pistoletų rungtyse būna 5-ių šūvių serijos, stendinio šaudymo 
rungtyse būna 25 ar 30 taikinių serijos. Stendinio šaudymo 
rungtyse serijos daţnai vadinamos „ratais―. 

Parodomieji šūviai Treniruočių ar apšilimo pobūdţio šūviai, kurie šaudymorungtyje 
šaunami prieš ĮSKAITINIUS šūvius. 

Sportas Atskira varţybų rungčių, turinčių bendruselementus ir vieną 
vadovaujamąjį organą, grupė. Šaudymas (didţioji „Š―) yra sportas, 
kurio metu skirtingose rungtyse dalyvaujantys sportininkai šaudo 
ginklais  
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 į taikinius, kurie padeda suskirstyti sportininkus pagal jų 

surinktus taškus.TOK pripaţįsta šaudymą kaip vieną iš 
28vasaros olimpinių ţaidynių sporto šakų. 

Etapas Rungties šaudymo pratimo tarpsnis ar dalis. Šautuvų 3 
pozicijųrungtį sudaro trys etapai, kiekvienai pozicijai skirtas 
vienas etapas. 25 m pistoletų moterųrungtį sudaro du 
etapai:taiklumo ir greitašaudos. 

Starto laikas Kiekvienos šaudymo rungties starto laikas yra laikas, kai 
Pradedamos duoti komandos pirmajam ĮSKAITINIAM 
šūviui. 
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6.1 BENDROJI DALIS 
 

6.1.1 ISSF taisyklių tikslas ir siekiai 
 

ISSF nustato Šaudymo sporto technines taisykles, kuriomis 
vadovaujantis organizuojamiISSF pripaţįstami šaudymo renginiai 
(ISSF bendrieji nuostatai, 3.3 punktas). ISSF techninių taisyklių 
tikslas – pasiekti vienodumo Šaudymo sportevisame pasaulyje ir 
skatinti sporto vystymąsi. 

 

a)   ISSF Bendrosioms techninėms taisyklėms priskiriamos 
visų šaudymo rungčių šaudyklų statymo, taikinių, taškų 
skaičiavimo ir specifinių varţybų procedūrų taisyklės. Rungčių 
taisyklės taikomos išskirtinai keturioms (4) šaudymo rungtims: 
šautuvų, pistoletų, stendinio šaudymoir judančių taikinių 
šaudymui; 

 

b)     ISSF Bendrąsias technines ir rungčių taisykles patvirtino 
ISSF Administracinė taryba, atsiţvelgdamaį ISSF įstatus; 

 

c)   ISSF Bendrosios techninės ir rungčių taisyklės yra ISSF 
įstatų ir ISSF Bendrųjų nuostatųpriedas; ir 

 

d)   ISSF Techninių ir rungčių taisyklių galiojimas patvirtintas 
ketveriems (4) metams nuo kitų metų po olimpinių ţaidynių 
sausio 1d. ISSF taisyklės per šiuos ketverius (4) metus yra 
nekeičiamos, išskyrus išskirtinius atvejus. 

 

6.1.2 ISSF Bendrųjų ir rungčių taisyklių taikymas 
 

a)     ISSF Čempionatai yra Šaudymo sporto varţybos olimpinėse 
ţaidynėse, pasaulio čempionatuose, Pasaulio taurės 
varţybose, Pasaulio taurės varţybų finaluose, ţemynų 
čempionatuose ir ţemynų ţaidynėse, kurias ISSF priţiūri 
atsiţvelgdamaį ISSF Bendruosius nuostatus, 3.2.1 papunkčio 
nuostatas ir šias taisykles; 

 

b)  visuose ISSF Čempionatuose turi būti vadovaujamasiISSF 
Bendrosiomis techninėmis ir rungčių taisyklėmis; 

 

c)   ISSF taip pat rekomenduoja naudojantis ISSF taisyklėmis 
vadovauti regioninėms, nacionalinėms ir kitoms varţyboms, 
kurios nelaikomos ISSF čempionatais, tačiau kurių 
programoje yra ISSF rungtys; 

 

d)   visi varţybų pareigūnai, sportininkai, treneriai ir komandų 
vadovai privalo būti susipaţinę su ISSF taisyklėmis bei privalo 
uţtikrinti, kad jų būtų laikomasi; 

 

e)  kiekvienas sportininkas yra asmeniškai atsakingas uţ šių  
taisyklių laikymąsi; 

 

f)      kai taisyklė taikoma dešiniarankiams sportininkams, priešinga 
šios taisyklės formuluotė taikoma kairiarankiams 
sportininkams; ir 
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g)   šios taisyklės turi būti taikomos tiek vyrų, tiek moterų 
rungtims,išskyrus tuos atvejus, kai taisyklė galioja išimtinai 
vyrų arba moterų rungtims; 

 

h)   jeigu šiose taisyklėse esančiose diagramose ir lentelėse 
pateikiama specifinė informacija, tuomet diagramose ir 
lentelėse esanti specifinė informacija turi tokią pačią reikšmę 
kaip ir skaitmenimis paţymėtos taisyklės. 

 

6.1.3 ISSF techninių taisyklių apimtis 
 

ISSF technines taisykles sudaro: 
 

a) ISSF Čempionatų rengimo ir organizavimo taisyklės; 
 

b) Šaudyklų statybos ir įrengimo planavimo taisyklės; ir 
 

c) visoms šaudymo rungtims ar daugiau nei vienai šaudymo 
rungčiai taikomos taisyklės. 

 

6.1.4 ISSF Čempionatų organizavimas ir prieţiūra 
 

6.1.4.1      ISSF prieţiūra. ISSF Vykdomasis komitetas skiria ISSF techninius 
atstovus, komisijų narius ir techninius pareigūnus visuose ISSF 
Čempionatuose, atsiţvelgiant į 1.8.2.6 papunktį ir 3.4 punktą. Yra 
skiriami: 

 

a) techninis atstovas(-ai);  

b) varţybų komisija(-os);  

c) apeliacinė komisija; ir 

d)  oficialių rezultatų rengėjas, atsakingas uţ aprūpinimą 
sportininkų dalyvavimui, rezultatų administravimui, varţybų 
valdymui, rezultatų pateikimui ir rezultatų archyvavimui 
reikalingomis elektroninėmis technologijomis ir jų naudojimą. 

 

6.1.4.2        Organizacinis komitetas. Kiekvieno ISSF Čempionato 
organizacinis komitetas turi būti formuojamas pagal 3.4.1 
papunkčio nuostatas. Organizacinis komitetas yra atsakingas uţ 
šaudymo varţybų rengimą, jų administravimą ir vykdymą. 
Organizacinis komitetas privalo paskirti: 

 

a)   vyriausiąjįaikštelių prieţiūros pareigūną(-us), aikštelių 
prieţiūros pareigūnus, vyriausiąjį teisėją ir atitinkamus 
teisėjus, kurie yra atsakingi uţ faktinį šaudymo rungčių 
vykdymą; 

 

b)  vyriausiąjį kvalifikacijos tarnybos pareigūną ir jo padėjėjus, 
sudarančius klasifikacijos tarnybą, kuri yra atsakinga uţ 
registraciją, akreditaciją, taškų skaičiavimo ir rezultatų 
valdymą čempionate; 

 

c)   Įrangos kontrolės komisijos vadovą ir atitinkamus įrangos 
kontrolės pareigūnus, kurie yra atsakingi uţ įrangos kontrolės 
valdymą; ir 

 

d) visą kitą personalą, kuris yra reikalingas komiteto kaipISSF 
čempionato organizatoriaus atsakomybei uţtikrinti. 
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6.2 SAUGUMAS 
 

SAUGUMAS YRA SVARBIAUSIA 
 

6.2.1 Bendrosios saugumo taisyklės 
 

6.2.1.1                 ISSF taisyklėse nustatyti specifiniai saugumo reikalavimai, kurie 
turi būti taikomi visuose ISSF Čempionatuose. Uţ saugumą 
atsakingos ISSF komisijos ir organizaciniai komitetai. 

 

6.2.1.2            Būtinieji ir specialieji reikalavimai šaudykloms skirtingose šalyse 
skiriasi, todėl organizaciniai komitetai gali nustatyti papildomas 
saugumo taisykles. Komisijos, aikštelių prieţiūros pareigūnai, 
komandų atstovai ir šauliai varţybų programoje privalo būti 
supaţindinti su bet kokiais specialiais saugumo reikalavimais. 

 

6.2.1.3             Siekiant uţtikrinti šaulių, aikštelių prieţiūros pareigūnų ir ţiūrovų 
saugumą, reikia pasirūpinti, kad su ginklais visuomet būtų 
elgiamasi saugiai. Visi asmenys privalo laikytis asmeninės 
drausmės. Jeigu pastebima, jog šios asmeninės drausmės trūksta, 
aikštelių prieţiūros pareigūnai įsipareigoja sustiprinti drausmę, o 
šauliai ir komandų atstovai privalo prisidėti ją stiprinant. 

 

6.2.1.4           ISSF gali atsisakyti leisti šauliui dalyvauti varţybose, jeigu ji turi 
svarbios informacijos iš kompetentingų institucijų apie tai, kad 
konkretusšaulys kelia rimtą grėsmę kitų asmenų saugumui 
šaudykloje. 

 

6.2.1.5            Saugumo sumetimais komisijos narys ar aikštelių prieţiūros 
pareigūnas gali sustabdyti šaudymą bet kuriuo metu. Šauliai ir 
komandų atstovai privalo nedelsdamipranešti aikštelių prieţiūros 
pareigūnams ar komisijos nariams apie bet kokią galimai pavojingą 
situaciją. 

 

6.2.1.6                Įrangos inspektorius, aikštelių prieţiūros pareigūnas ar komisijos 
narys gali paimti patikrinti šaulio įrangą (įskaitant ir ginklą) be jo 
leidimo, tačiau jo akivaizdoje ir jam apie tai ţinant. Vis dėlto su 
saugumo klausimais susijusiais atvejais veiksmų turi būti imtasi 
nedelsiant. 

 

6.2.2 Elgesio su ginklais taisyklės 
 

6.2.2.1            Siekiant uţtikrinti saugumą, su visais ginklais visuomet turi būti 
elgiamasi kiek įmanoma atsargiau. Per treniruotes ar varţybas 
ginklus galima patraukti nuo šaudymo linijos tik gavus aikštelių 
prieţiūros pareigūno leidimą. 

 

6.2.2.2         Visuose šautuvuose, pistoletuose ir pusiau automatiniuose 
lygiavamzdţiuose šautuvuose visuomet turi būti iš oranţinės 
fluorescencinės ar kitokios ryškios medţiagos padarytos 
vėliavėlės, išskyrus tuos atvejus, kai jas išimti leidţiama pagal šias 
taisykles. Norint parodyti, kad pneumatiniai ginklai yra neuţtaisyti, 
saugumo vėliavėlės (saugumo linijos) privalo būti pakankamai 
ilgos, kad išsitiestų per visą šautuvo vamzdţio ilgį. Visų kitų ginklų 
saugumo vėliavėlėse turi būti dalis, įstatoma į šovinio lizdą 
(vamzdţio galas prie šovinio lizdo), taip parodant, kad šovinio 
lizdas yra tuščias. Parodant, kad dvivamzdţiai šautuvai yra 
neuţtaisyti, jų vamzdţiai turi būti atverti (atlauţti). 
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a)   Jeigu, kaip reikalaujama šioje taisyklėje, saugumo vėliavėlė 
nėra naudojama, komisijos narys privalo ĮSPĖTI šaulį bei 
nurodyti įstatyti saugumo vėliavėlę į ginklą. 

 

b)  Jeigu komisija patvirtina, kad šaulys atsisako naudoti 
saugumo vėliavėlę, kaip to reikalaujama pagal šią taisyklę, po 
to, kai buvo įspėtas, šaulys turi būti diskvalifikuotas. 

 

6.2.2.3              Šauliams esant jų šaudymo vietose, jų ginklai visuomet turi būti 
nukreipti saugia kryptimi. Vamzdis arba šovinio lizdas negali būti 
uţdarytas tol, kol ginklas nėra atsuktas į šaudymo zoną ir laikomas 
saugia kryptimi nukreipus link taikinių zonos. 

 

6.2.2.4                 Kai ginklai padedami paliekant šaudymo vietą ar baigus šaudymą, 
visi ginklai turi būti neuţtaisyti, vamzdis (spyna arba uţrakto 
mechanizmas) turi būti atlauţtas, o saugumo vėliavėlės įstatytos. 
Prieš palikdamas šaudymo vietą šaulys privalo įsitikinti, o aikštelių 
prieţiūros pareigūnasprivalo patvirtinti, kad ginklo šovinio lizde, 
vamzdyje ar dėtuvėje nėra šovinio ar šrato ir saugumo vėliavėlė 
yra įstatyta. 

 

6.2.2.5           Jeigu šaulys įsideda savo ginklą į dėţę ar dėklą arba paima jį iš 
šaudymo vietosaikštelių prieţiūros pareigūnui jo nepatikrinus, 
šaulys gali būti diskvalifikuotas, jeigu komisija nustato, kad buvo 
padarytas rimtas saugumo paţeidimas. 

 

6.2.2.6          Šaudymo metu ginklas gali būti padėtas (ne laikomas) tik išėmus 
šoviniusir (ar)dėtuvę bei atlauţus vamzdį. Pneumatiniai šautuvai 
turi būti saugūs, atveriant gaiduką ar šovinio lizdą. 

 

6.2.2.7           Bet kuriam personalo nariui esant uţ šaudymo linijos ginklus 
naudoti draudţiama, o saugumo vėliavėlės turi būti įstatytos. 

 

6.2.2.8                Šaudykloje, kai ginklai nėra šaudymo vietoje, jie visuomet turi būti 
dėkluose, nebent aikštelės prieţiūros pareigūnas leidţia priešingai. 

 

6.2.3 Komandos šaudykloje 
 

6.2.3.1           Vyriausieji aikštelių prieţiūros pareigūnai ar kiti atitinkami aikštelių 
pareigūnai yra atsakingi uţ komandų„UŢTAISYTI“, „STARTAS“, 
„STOP“, „IŠTAISYTI“bei kitų reikalingų komandų davimą. 
Aikštelių prieţiūros pareigūnai privalo uţtikrinti, kad būtų paisoma 
komandų ir kad ginklai būtų naudojami saugiai. 

 

6.2.3.2               Ginklai ir jų dėtuvės gali būti uţtaisytos tik šaudymo vietoje ir po to, 
kai buvo duotakomanda„UŢTAISYTI“arba„STARTAS“. Visais 
kitais atvejais ginklai ir dėtuvės turi būti laikomi neuţtaisyti. 

 

6.2.3.3                Šautuve ar 50 m pistolete gali būti įdėtas tik vienas šovinys, netgi 
jeigu šautuve ar pistolete yra dėtuvė. Jeigu 10 m pneumatinių 
pistoletų rungtyje naudojamas 5-iųšūvių pneumatinis pistoletas, 
jame gali būti įdėtas tik vienas šratas. 

 

6.2.3.4                Jeigu šaulys paleidţia šūvį prieš komandą„UŢTAISYTI“ar 
„STARTAS“ arba po to, kai buvo duota komanda„STOP“ar 
„IŠTAISYTI“, jis gali būti diskvalifikuotas, jeigu tai susiję su 
saugumu. 
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6.2.3.5                Davus komandą ar signalą „STOP“, šaudymas turi būti nedelsiant 
sustabdytas. Davus komandą „IŠTAISYTI“, visi šauliai privalo 
ištaisyti savo ginklus ir dėtuves ir pasirūpinti, kad jie būtų saugūs 
(norint ištaisyti pneumatinius ginklus reikia paprašyti aikštelių 
prieţiūros pareigūno leidimo). Šaudymas gali būti atnaujintas 
davuskomandą„STARTAS“. 

 

6.2.4 Papildomi saugumo reikalavimai 
 

6.2.4.1              Bandomasis šaudymas reiškia šaudmeniu neuţtaisyto ginklo 
gaiduko nuleistuko mechanizmo atleidimą arba pneumatinio arba 
dujinio ginklo, turinčio prietaisą, kuriuo naudojantisgaidukas 
naudojamas be stumiamojo krūvio (oro ar dujų), gaiduko 
mechanizmo atleidimą. Pagal šias taisykles, bandomojo šaudymo 
ir taikymosi pratimai leidţiami tik prie šaudymo linijos arba skirtoje 
zonoje. 

 

6.2.4.2          Šaulys yra atsakingas uţ tai, kad bet kurio pneumatinio ar CO2 

pistoleto būgno galiojimo laikas nebūtų pasibaigęs. Tai gali 
patikrinti Įrangos kontrolės pareigūnai. 

 

6.2.5 Klausos apsauga 
 

Reikalaujama, kad visi šauliai, aikštelių prieţiūrospareigūnai ir kiti 
asmenys, esantys arčiausiai 25 m, 50 m ir 300 m šaudymo linijos, 
dėvėtų ausų kištukus, ausines ar panašią ausų apsaugą. Įspėjimai 
turi būti ryškūs, o visiems aikštelės teritorijoje esantiems asmenims 
turi būti pakankamai klausos apsaugos priemonių. Šauliams 
draudţiama naudoti klausos apsaugą, kurioje įmontuotas kokio 
nors pobūdţio imtuvas. 

 

6.2.6 Akių apsauga 
 

Reikalaujama, kad šaudydami visi šauliai dėvėtų grūdinto stiklo 
šaudymo akinius ar panašią akių apsaugą. 

 

6.3 TAIKINIAI IR TAIKINIŲ STANDARTAI 
 

6.3.1 Bendrieji taikinių reikalavimai 
 

6.3.1.1         ISSF Čempionatuose naudojami taikiniai gali būti taikiniai su 
elektronine taškų skaičiavimo sistema (EST) arba popieriniai 
taikiniai šaudymo iš šautuvų bei pistoletų rungtyse ar moliniai 
taikiniai (lėkštelės) stendinio šaudymo rungtyse. 

 

6.3.1.2              Visi taikiniai turi atitikti šiose taisyklėse pateiktas taškų skaičiavimo 
gabaritų, dydţių ir kitas specifikacijas. 

 

6.3.2  Reikalavimai taikiniams su elektronine taškų skaičiavimo 
sistema 

 

6.3.2.1 Galima naudoti tik ISSF patikrintas ir patvirtintas EST. 
 

6.3.2.2            EST taikomas tikslumo reikalavimas skaičiuoti šūvius maţiausiai 
pusės vieno taškų skaičiavimo gabarito dešimtosios tikslumu. 
Popierinių taikinių taškų skaičiavimo gabaritamsleidţiamas 
nuokrypis EST netaikomas.  

 

6.3.2.3              Kiekviename EST taikinių vienete turi būti juoda taikymosi zona, 
kurios dydis sutampa su atitinkamų varţybų taikinių juodomis 
zonomis (6.3.4 taisyklė), ir neatspindinti, kontrastingabaltos ar 
beveik baltos spalvos zona aplink taikymosi zoną. 
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6.3.2.4          EST registruojami rezultatai turi būti skaičiuojami pagal varţybų 
taikiniams taikomus taškų skaičiavimo gabaritų dydţius (6.3.4 
taisyklė). 

 

6.3.2.5         Kiekvieno į pataikymo EST, rezultatas kartu su jo vieta ir verte, turi 
būti parodytas šaudymo vietoje esančiame ekrane. 

 

6.3.2.6                10 m EST turi būti naudojama popierinė juostelė ar kitokio 
pobūdţio įrodymo juostelė, kuri padeda nustatyti tai, ar paleistas 
šūvis pataikė į taikinį, ar ne. 

 

6.3.2.7             Varţybose arba iš karto po jų turi būti parošta kiekvieno šaulio 
rezultatų ataskaita iš atminties šaltinio, kuris nėra pagrindinis EST 
sistemos kompiuteris (atsarginė atmintis). 

 

6.3.2.8            Naudojant EST, prieš kiekvieną ISSF Čempionatą taikiniai turi būti 
patikrinti priţiūrint techniniam atstovui, taip siekiant uţtikrinti, kad 
naudojant įprastomis sąlygomis taikinių taškai būtų skaičiuojami 
teisingai. 

 

6.3.3 Popierinių taikinių reikalavimai 
 

6.3.3.1         Likus maţiausiai šešiems (6) mėnesiams iki Čempionato pradţios, 
ISSF generaliniam sekretoriui turi būti pateikti visų popierinių 
taikinių (po penkis (5) kiekvieno tipo taikinius) ir lėkštelių (dvidešimt 
(20) kvalifikacijos lėkštelių ir dvidešimt (20) finalo ratolėkštelių su 
parako uţpildu), kurie bus naudojami ISSF Čempionate, 
pavyzdţiai, kuriuos jis išbando, patikrina specifikacijas ir patvirtina.  

 

6.3.3.2             Techninis atstovas (techniniai atstovai) prieš kiekvieno Čempionato 
pradţią dar kartą patikrina visų taikinių kokybę ir dydţius. Galima 
naudoti tik tuos taikinius, kurie sutampa su patvirtintais 
pavyzdţiais. 

 

6.3.3.3  Pataikymų į taikiniustaškai gali būti skaičiuojami naudojant 
kalibruotes, atitinkančias6.3.5 taisyklės reikalavimusarba ISSF 
patvirtintas elektronines taškų skaičiavimo sistemas. 

 

6.3.3.4         Taikinių popierius turi būti neatspindinčios spalvos, o jo paviršiuje 
juoda taikymosi zona (centras) esant įprastam apšvietimui turi būti 
aiškiai matoma iš atitinkamo atstumo. Taikinių popieriaus ir taškų 
skaičiavimo gabaritų tikslumas turi išlikti nepakitęs įvairiomis oro ir 
klimato sąlygomis. Fiksuojant pataikymus taikinių popierius negali 
per daug suplyšti ar deformuotis. 

 

6.3.3.5          Visų taškų skaičiavimo gabaritų dydţiai matuojami nuo taškų 
skaičiavimo gabaritų išorinių kraštų (išorinis skersmuo). 

 

6.3.3.6            ISSF Čempionatuose, leidţiama naudoti tik taikinius, turinčius 
vieną (1) juodos spalvos taikymosi zoną (išskyrus judančius 
taikinius). 

 

6.3.3.7  Taikiniai taškų skaičiavimo gabaritais suskirstomi į taškų 
skaičiavimo zonas. 

 

6.3.4 TAIKINIAI IR TAIKINIŲ STANDARTAI 
 

Taikiniai turi atitikti šioje taisyklėje nustatytus taškų skaičiavimo 
gabaritų dydţius, leidţiamus nuokrypius ir specifikacijas. 
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a)     Pataikymai į šautuvų ir pistoletų taikinius gali būti skaičiuojami 
pagal visas gabaritų vertes arba, jeigu naudojami EST ar 
elektroniniai popierinių taikinių taškų skaičiavimo aparatus, 
pagal dešimtaines gabaritų vertes. Dešimtainiai taškų 
rezultatai nustatomi padalijant vieną viso gabaritoskaičiuojama 
zoną į dešimt lygių taškų skaičiavimo gabaritų, kuriems 
priskirtos dešimtainės vertės, pradedant nuo nulio (t. y. 10.0, 
9.0 ir t.t.) ir baigiant devyniais (t. y. 10.9, 9.9 ir t.t.). 

 

b) Šautuvų ir pistoletų atrankos ir kvalifikacijos ratų 
varţybosetaškai skaičiuojami pagal visą gabarito vertę, tačiau 
ISSF Čempionatų 10 m pneumatinių šautuvų vyrų ir vyrų 
jaunimorungties, 10 m pneumatinių šautuvųmoterų ir moterų 
jaunimo rungties, 50 m šautuvųgulint vyrų ir vyrų jaunimo 
rungties bei 50 m šautuvų gulint moterų ir moterų jaunimo 
rungties atrankos ir kvalifikacijos ratuose taškai turi būti 
skaičiuojami dešimtainėmis vertėmis. 

 

c)   Šautuvų ir pistoletų finalo ratuose taškai skaičiuojami 
dešimtainėmis vertėmis, tik 25 m pistoletųfinalo rate 
naudojamas pataikymo-nepataikymo taškų skaičiavimas uţ 
pataikytas zonas, remiantis dešimtainėmis vertėmis, kurias 
nustato ISSF Vykdomasis komitetas. 
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6.3.4.1 300 m šautuvųrungties taikinys 
 

10 gab. 100 mm (±0,5 mm) 5 gab. 600 mm (±3,0 mm) 

9 gab. 200 mm (±1,0 mm) 4 gab. 700 mm (±3,0 mm) 

8 gab. 300 mm (±1,0 mm) 3 gab. 800 mm (±3,0 mm) 

7 gab. 400 mm (±3,0 mm) 2 gab. 900 mm (±3,0 mm) 

6 gab. 500 mm (±3,0 mm) 1 gab. 1000 mm (±3,0 mm) 
 

Centrinė dešimtakė = 50 mm (±0,5 mm). 
 

Juoda zona nuo 5 iki 10 gabarito = 600 mm (±3,0 mm). 

Gabaritų linijos storis: nuo 0,5 mm iki 1,0 mm. 

Maţiausias matomas taikinio dydis: 1 300 mm x 1 300 mm (arba 
maţiausiai 1 020 mm x 1 020 mm, jeigu pagrindas, ant kurio 
taikinys tvirtinamas, yra tokios pat spalvos kaip ir taikinys). 

 

Taškų skaičiavimo gabarito vertės nuo 1 iki 9 yraatspausdinamos 
skaičiuojamose zonose, įstriţomis linijomis kiekvienos iš jų 
dešiniame kampe. 

 

10 taškų zona skaičiumi neţymima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300 m šautuvųrungties taikinys 
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6.3.4.2 50 m šautuvųrungties taikinys 
 

10 gab. 10,4 mm (±0,1 mm) 5 gab. 90,4 mm (±0,5 mm) 

9 gab. 26,4 mm (±0,1 mm) 4 gab. 106,4 mm (±0,5 mm) 

8 gab. 42,4 mm (±0,2 mm) 3 gab. 122,4 mm (±0,5 mm) 

7 gab. 58,4 mm (±0,5 mm) 2 gab. 138,4 mm (±0,5 mm) 

6 gab. 74,4 mm (±0,5 mm) 1 gab. 154,4 mm (±0,5 mm) 
 

Centrinė dešimtakė = 5 mm (±0,1 mm). 
 

Juoda zona nuo 3 gabarito dalies iki 10 gabarito = 112,4 mm (±0,5 

mm).  

Gabaritų linijos storis: nuo 0,2 mm iki 0,3 mm. 

Maţiausias matomas taikinio dydis: 250 mm x 250 mm. 
 

Taškų skaičiavimo gabarito vertės nuo 1 iki 8 yra atspausdinamos 
skaičiuojamose zonose, vertikaliomis ir horizontaliomis linijomis 
kiekvienos iš jų dešiniame kampe. 

 

9 ir 10 taškų zonos skaičiumi neţymimos. Gali būti naudojami 
įterptiniai taikiniai (200 mm x 200 mm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 m šautuvųrungties taikinys 
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6.3.4.3 10 m pneumatinių šautuvųrungties taikinys 
 
 

10gab. 0,5 mm (±0,1 mm) 5 gab. 25,5 mm (±0,1 mm) 

9 gab. 5,5 mm (±0,1 mm) 4 gab. 30,5 mm (±0,1 mm) 

8 gab. 10,5 mm (±0,1 mm) 3 gab. 35,5 mm (±0,1 mm) 

7 gab. 15,5 mm (±0,1 mm) 2 gab. 40,5 mm (±0,1 mm) 

6 gab. 20,5 mm (±0,1 mm) 1 gab. 45,5 mm (±0,1 mm) 
 

Centrinė dešimtakė: kai 10 gabaritas (taškas) yra visiškai 
peršaunamas, kaip nustatoma naudojantis pneumatinių pistoletų 
IŠORINIU kalibru. 

 

Juoda zona nuo 4 iki 9 gabarito = 30,5 mm (±0,1 mm).  

Dešimties taškų gabaritas yra baltas taškas = 0,5 mm (±0,1 mm). 

Gabaritų linijos storis: nuo 0,1 mm iki 0,2 mm. 

Maţiausias matomas taikinio dydis: 80 mm x 80 mm. 
 

Taškų skaičiavimo gabarito vertės nuo 1 iki 8 yra atspausdinamos 
skaičiuojamose zonose, vertikaliomis ir horizontaliomis linijomis 
kiekvienos iš jų dešiniame kampe. 9 taškų zona skaičiumi 
neţymima. 10 taškų zona yra baltas taškas. 

 

Fono plokštė yra 170 mm x 170 mm, o kad būtų pagerintas taikinio 
matomumas, reikėtų naudoti panašios į taikinio spalvos medţiagą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 m pneumatinių šautuvų rungties taikinys 
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6.3.4.4  25 mgreitašaudţių pistoletųrungties taikinys 
 

(25 m greitašaudţių pistoletųrungčiai 25 m centrinio dūţio 
pistoletųir 25 mpistoletųrungčių greitošaudosetapams): 

 
10 gab. 100 mm (±0,4 mm) 7 gab. 340 mm (±1,0 mm) 

9 gab. 180 mm (±0,6 mm) 6 gab. 420 mm (±2,0 mm) 

8 gab. 260 mm (±1,0 mm) 5 gab. 500 mm (±2,0 mm) 
 

Centrinė dešimtakė: 50 mm (±0,2 mm). 
 

Juoda zona nuo 5 iki 10 gabarito = 500 mm (±2,0 mm).  

Gabaritų linijos storis: nuo 0,5 mm iki 1,0 mm. 

Maţiausias matomas taikinio dydis:  plotis: 550 mm; 

aukštis: 520–550 mm.  

Taškų skaičiavimo apskritimo vertės nuo 5 iki 9 atspausdinamos 

skaičiuojamose zonose,tik vertikaliose linijose. 10 taškų zona 

skaičiumi neţymima. Zonų skaičiai turi būti apytiksliai 5 mm aukščio 

ir 0,5 mm storio. Baltos horizontalios taikymosi linijos naudojamos 

vietoj gabarito verčių kairėje ir dešinėje taikinio centro pusėse. 

Kiekviena linija yra 125 mm ilgio ir 5 mm pločio. 
 

 
 

25 m greitašaudţių pistoletųrungties taikinys 
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6.3.4.5  25 m tikslumo 50 m pistoletųrungties taikinys 
 

(50 m pistoletųir25 m standartinių pistoletųrungtims,25 m centrinio 
dūţio pistoletųir25 m pistoletųrungčių tikslumo etapams): 
 

10 gab. 50 mm (±0,2 mm) 5 gab. 300 mm (±1,0 mm) 

9 gab. 100 mm (±0,4 mm) 4 gab. 350 mm (±1,0 mm) 

8 gab. 150 mm (±0,5 mm) 3 gab. 400 mm (±2,0 mm) 

7 gab. 200 mm (±1,0 mm) 2 gab. 450 mm (±2,0 mm) 

6 gab. 250 mm (±1,0 mm) 1 gab. 500 mm (±2,0 mm) 
 

Centrinė dešimtakė: 25 mm (±0,2 mm). 
 

Juoda zona nuo 7 iki 10 gabarito = 200 mm (±1,0 mm).  

Gabaritų linijos storis: nuo 0,2 mm iki 0,5 mm. 

Maţiausias matomas taikinio dydis: plotis: 550 mm 

aukštis: 520 mm – 550 mm.  
Taškų skaičiavimo gabarito vertės nuo 1 iki 9 atspausdinamos 

skaičiuojamose zonose,vertikaliose ir horizontaliose linijose, 

kiekvienos iš jų dešiniame kampe. 10 taškų zona skaičiumi 

neţymima. Zonų skaičiai turi būti apytiksliai 10 mm aukščio, 1 

mm storio ir turi būti lengvai įskaitomi per įprastus stebėjimo 

ţiūronus iš atitinkamoatstumo. 
 

 
25 m tikslumo 50 m pistoletų rungties taikinys 
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6.3.4.6 10 m pneumatinių pistoletųrungties taikinys 
 

10 gab. 11,5 mm (±0,1 mm) 5 gab. 91,5 mm (±0,5 mm) 

9 gab. 27,5 mm (±0,1 mm) 4 gab. 107,5 mm (±0,5 mm) 

8 gab. 43,5 mm (±0,2 mm) 3 gab. 123,5 mm (±0,5 mm) 

7 gab. 59,5 mm (±0,5 mm) 2 gab. 139,5 mm (±0,5 mm) 

6 gab. 75,5 mm (±0,5 mm) 1 gab. 155,5 mm (±0,5 mm) 
 

Centrinė dešimtakė: 5,0 mm (±0,1 mm). 
 

Juoda zona nuo 7 iki 10 gabarito = 59,5 mm (±0,5 mm). Gabaritų 

linijos storis: nuo 0,1 mm iki 0,2 mm. 

Maţiausias matomas taikinio dydis: 170 mm x 170 mm. 
 

Taškų skaičiavimo gabarito vertės nuo 1 iki 8 yra atspausdinamos 
skaičiuojamose zonose, vertikaliomis ir horizontaliomis linijomis 
kiekvienos iš jų dešiniame kampe. Dešimties ir devynių taškų 
zonos skaičiumi neţymimos. Zonų skaičiai turi būti daugiau nei 2 
mm aukščio. 

 

 
 

 
 

10 m pneumatinių pistoletų rungties taikinys 
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6.3.4.7 50 m judantys taikiniai 
 

50 m judančiuose taikiniuose vaizduojamas bėgantis laukinis 
šernas, ant kurio peties atspausdinti taškų skaičiavimo gabaritai. 
Turi būti spausdinami vienspalviai taikiniai. Judantis taikinys 
atspausdinamas rodant, kad jis bėga į kairę ir į dešinę. Gyvūnas 
turi būti atspausdintas stačiakampio formos taikiniams skirtame 
popieriuje. Draudţiama apkarpyti kontūrą iki gyvūno figūros (ţiūrėti 
A paveikslą). 

 
10gab. 60 mm (±0,2 mm) 5 gab. 230 mm (±1,0 mm) 

9 gab. 94 mm (±0,4 mm) 4 gab. 264 mm (±1,0 mm) 

8 gab. 128 mm (±0,6 mm) 3 gab. 298 mm (±1,0 mm) 

7 gab. 162 mm (±0,8 mm) 2 gab. 332 mm (±1,0 mm) 

6 gab. 196 mm (±1,0 mm) 1 gab. 366 mm (±1,0 mm) 
 

Centrinė dešimtakė: 30 mm (±0,2 mm). 
Gabaritų linijos storis: nuo 0,5 mm iki 1,0 mm. 
10 taškų gabarito centras turi būti per 500 mm nuo šerno nosies 
galo, matuojant horizontalia linija. 
Taškų skaičiavimo gabarito vertės nuo 1 iki 9 turi būti aiškiai 
atspausdintos atitinkamose skaičiuojamose zonose, įstriţomis 
linijomis kiekvienos iš jų dešiniame kampe. 
Galima naudoti centrinius taikinius (C) arba dalinius taikinius (B). 
Centriniai taikiniai ar daliniai taikiniai turi būti teisingai išdėstyti 
visame taikinio paviršiuje. 
Popieriniuose taikiniuose (D) 50 m judančių taikinių rungtyje gali 
būti naudojamas vienas taikinys su dviem galvomis, kiekviena 
judanti priešinga kryptimi, ir su dviem skaičiuojamomis zonomis. 
EST (E) 50 m judančių taikinių rungtyje gali būti naudojamas 
vienas taikinys su dviem galvomis, kiekviena judanti priešinga 
kryptimi, ir su viena skaičiuojama zona. 
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50 m judančių taikinių rungties popierinis taikinys 
 
 

 

D  
 
 

 
50 m judančių taikinių EST taikinys 

 

 
 
 
 
 
 
 

E 
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6.3.4.8 10m judantys taikiniai 
 

10 m judančių taikinių yra viena plokštė su dviem taškų 
skaičiavimo zonomis, kurių kiekvienoje yra nuo 1 iki 10 taškų 
apskritimai iš abiejų pusių bei viena taikymosi ţyma centre. 

 
10gab. 5,5 mm (±0,1 mm) 5 gab. 30,5 mm (±0,1 mm) 

9 gab. 10,5 mm (±0,1 mm) 4 gab. 35,5 mm (±0,1 mm) 

8 gab. 15,5 mm (±0,1 mm) 3 gab. 40,5 mm (±0,1 mm) 

7 gab. 20,5 mm (±0,1 mm) 2 gab. 45,5 mm (±0,1 mm) 

6 gab. 25,5 mm (±0,1 mm) 1 gab. 50,5 mm (±0,1 mm) 
 

Centrinė dešimtakė yra balta: 0,5 mm (±0,1 mm), vertinama taip 
pat kaip ir gabaritai nuo 3 iki 10. 

 

Juoda zona nuo 5 iki 10 gabarito = 30,5 mm (±0,1 mm).  

Gabaritų linijos storis: nuo 0,1 mm iki 0,2 mm. 

Rekomenduojamas taikinio dydis: 260 mm x 150 mm 
(maţiausiai260 mm x 140 mm). 

 

10 taškų apskritimo centras turi būti per 70 mm (+/-0,2 mm) nuo 
taikymosi taško, matuojant horizontalia linija. 

 

Taškų skaičiavimo gabarito vertės nuo 1 iki 9 turi būti aiškiai 
atspausdintos atitinkamose skaičiuojamose zonose, įstriţomis 
linijomis kiekvienos iš jų dešiniame kampe. 

 

Taikymosi taškas yra baltas, jo išorinis skersmuo yra 15,5 mm, o 
jame turi būti balti 10 (5,5 mm) ir 9 (10,5 mm) gabaritų dydţio 
gabaritai ir baltas centrinis taškas (0,5 mm). 
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10 m judančių taikinių popierinis taikinys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 m judančių taikinių elektroninis taikinys 
 
 

70,0 mm 70,0 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,5 mm 15,5 mm 

30,5 mm 

 
 
 
 
 

30,5 mm skersmuo yra skylė. 
 

6.3.5 Kalibruotės ir jų naudojimas 
 

Naudojant popierinius taikinius, kalibruotės turi būti naudojamos 
taškams uţ ginčytinuspataikymussuskaičiuoti. Kalibruotės privalo 
atitikti toliau nurodytus reikalavimus: 

 

6.3.5.1 25 m centrinio dūţio pistoletų rungtis 
 

Skylės apimties matavimas: 9,65 mm (+0,05/ -0,00 mm) 

Kraštinės storis: apytiksliai 0,50 mm 

Ţymeklio skersmuo: atsiţvelgiant į naudojamą kalibrą 

Ţymeklio ilgis: nuo 10 mm iki 15 mm 

Turi būti naudojamas: centrinio dūţio pistoletų rungtyse 
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6.3.5.2 300 m šautuvųrungtis 
 

Skylės apimties matavimas: 8,00 mm (0,05/ 0,00 mm) 

Kraštinės storis: apytiksliai 0,50 mm 

Ţymeklio skersmuo: atsiţvelgiant į naudojamą kalibrą 

Ţymeklio ilgis: nuo 10 mm iki 15 mm 

Turi būti naudojamas: 300 m šautuvų rungtyse 
 

6.3.5.3 Maţo kalibro šautuvai ir pistoletai, 5,6 mm (.22”) 
 

Skylės apimties matavimas: 5,60 mm (+0,05/ -0,00 mm) 

Kraštinės storis: apytiksliai 0,50 mm 

Ţymeklio skersmuo: 5,00 mm (+0,05 mm). 

Ţymeklio ilgis: nuo 10 mm iki 15 mm 

Turi būti naudojamas: visose rungtyse, kuriose naudojami 
5,6 mm šaudmenys 

 

6.3.5.4 4,5 mm VIDINIAI skaičiavimo prietaisai 
 

Skylės apimties 
matavimas: 

 

4,50 mm (+0,05/ -0,00 mm) 

Kraštinės storis: apytiksliai 0,50 mm 
 

Ţymeklio skersmuo: 
Skylės apimties matavimasatimti 
0,02 mm (4,48 mm) 

Ţymeklio ilgis: nuo 10 mm iki 15 mm 

Turi būti naudojamas: Matuojant 1 ir 2 pneumatinių šautuvų 
gabaritąir 10 m judančius taikinius. 
Matuojant 1 pneumatinių pistoletų taikinių 
gabaritą. 

 
 
 

6.3.5.5  Pneumatinių pistoletų IŠORINIO kalibronaudojimas 
skaičiuojant pneumatiniųšautuvų centrinių dešimtakių taškus 

 

 

Jeigu pneumatinio pistoleto 
išorinio kalibroskylės apimtis 
neperţengia 7 pneumatinio 
šautuvo taikinio gabarito,tuomet 
pataikymo verte laikomas 
vidinis dešimtukas. 

 

6.3.5.6  Pneumatinių pistoletų CENTRINĖS DEŠIMTAKĖS IŠORINIO 
kalibro naudojimas skaičiuojant pneumatinių pistoletų 
centrinių dešimtakių taškus 

 

Skylės apimties matavimas: 18,0 mm (+0,00/ -0,05 mm) 

Kraštinės storis: apytiksliai 0,50 mm 

Ţymeklio skersmuo: 4,60 mm (+0,05 mm) 

Ţymeklio ilgis: nuo 10 mm iki 15 mm 

Turi būti naudojamas: Matuojant pneumatinių pistoletų centrines 
dešimtakes 
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Jeigu pneumatinio 
pistoleto centrinės 
dešimtakės išorinis 
kalibras neperţengia9 
pneumatinio pistoleto 
taikinio gabarito, tuomet 
pataikymo verte laikomas 
centrinė dešimtakė 
 

 
 

6.3.5.7  10 m pneumatinių šautuvųir10 m judančiųtaikinių 4,5 mm 
IŠORINIS kalibras 

 
Skylės apimties matavimas: 5,50 mm (+0,00/ -0,05 mm) 

Kraštinės storis: apytiksliai 0,50 mm 

Ţymeklio skersmuo: 4,60 mm (+0,05 mm). 

Ţymeklio ilgis: nuo 5mm iki 15 mm 
Turi būti naudojamas: 10 m pneumatinių šautuvų ir10 m 

judančiųtaikiniųgabaritams nuo 3 iki 10. 
Taip patjudančių taikiniųcentrinei 
dešimtakei. 

 

6.3.5.8 Pneumatinių šautuvų IŠORINIS kalibras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dydţiai mm 

A B 
 

 
 

A iliustracijoje pavaizduota ginčytino pataikymo skylė. Išorinis 
kalibras rodo, kad išorinispataikymo kraštas yra 7 gabarite, taigi uţ 
šūvį skiriami 9 taškai. 

 

B iliustracijoje pavaizduota ginčytino pataikymo skylė. Išorinis 
kalibras rodo, kad išorinis pataikymo kraštas perţengia7 gabaritą ir 
siekia 6 zoną, taigi šūvis vertinamas 8. 

 

6.3.5.9  10 m pneumatinių pistoletų 4,5 mm IŠORINIS kalibras  
 

Skylės apimties matavimas: 11,50 mm (+0,00/ -0,05 mm) 

Kraštinės storis: apytiksliai 0,50 mm 

Ţymeklio skersmuo: 4,60 mm (+0,05 mm). 

Ţymeklio ilgis: nuo 10mm iki 15 mm 

Turi būti naudojamas: pneumatiniams pistoletams (10 m), 
gabaritams nuo 2 iki 10. 
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6.3.5.10 Pneumatinių pistoletų IŠORINIO kalibro naudojimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A iliustracijoje pavaizduota ginčytino pataikymo skylė su įstatytu 
išoriniu kalibru. Išorinis pataikymo kraštas yra 9 gabarite, taigi uţ 
šūvį skiriama 10 taškų. 

 

B iliustracijoje pavaizduota ginčytino pataikymo skylė su įstatytu 
išoriniu kalibru. Išorinis pataikymo kraštas perţengia 9 gabaritą ir 
siekia 8 zoną, taigi uţ šūvį skiriami9 taškai. 

 

6.3.5.11 Kreipiamasis kalibras 
 

Kreipiamasis kalibras yra pagamintas iš lygaus, permatomo 
plastiko, o viena jo pusė paţymėta dviem lygiagrečiomis linijomis. 

 

a)   25 m centrinio dūţio pistoletų (9,65 mm) rungtyje linijos yra 
11,00 mm (+0,05 mm-0,00 mm), neįskaitant matavimo tarp 
vidinių kraštinių; ir 

 

a)    maţo kalibro (5,6 mm) šautuvų varţybose linijos yra 7,00 mm 
(+0,05 mm – 0,00 mm), neįskaitant matavimo tarp vidinių 
kraštinių. (Naudojami 25 m 5,6 mm pistoletų iš rungtyse.) 

 

6.3.6 Taikinių valdymo sistemos 
 

Siekiant palengvinti varţybų vykdymą, šautuvų ir pistoletų rungtyse 
turi būti naudojamos taikinių ţymėjimo ir valdymo sistemos. 

 

6.3.6.1 Popieriniai parodomieji taikiniai 
 

Parodomieji taikiniai turi būti aiškiai paţymėti juoda įstriţa juosta 
viršutiniame dešinės rankos taikinio krašte. Juosta turi būti aiškiai 
matoma plika akimi iš atitinkamo atstumo, esant įprastoms 
apšvietimo sąlygoms (25 m greitašaudţių pistoletųrungties 
taikinius ir 50 m judančius taikinius). 

 

6.3.6.2 EST taikinių valdymo sistemos 
Kaip EST valdymo sistemos naudojami papildomi taikiniai, 
papildomos kortelės ir patikros lapai (ţiūrėti diagramą). 
 
 

- 206 - 2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas) 

Ţymeklis 

Pataikymo skylė 

Skylės apimtis 

 



Autoriaus teisės priklauso ISSF 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1   2   3    4   5   6   
7   8                  8   
7   6   5   4     3 2    

1 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

12.
4m
m 

1 
54.
4m
m 

fs 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
6.3.6.3  Papildomi taikiniai 50 m ir 300 m EST taikiniams 

 

Norint nustatyti skersinius šūvius, papildomi taikiniai, jeigu 
įmanoma, turi būti pastatyti 0,5–1,0 m atstumu uţ taikinių. Tikslus 
atstumas tarp taikinio ir papildomo taikinio turi būti išmatuotas ir 
uţregistruotas bei kiek įmanoma sutapti visiems taikiniams. 

 

6.3.6.4 Papildomi taikiniai 25 m EST taikiniams 
 

a)   Papildomi taikiniai turi būti naudojami visose 25 m 
pistoletųrungtyse, kad būtų galima lengviau nustatyti šūvius, 
kurie galėjo nepataikyti į taikinius; 

 

b) papildomi taikiniai turi dengti maţiausiai visą 25 m rėmų (5 
taikinių) plotį ir aukštį. Jie turi būti išdėstyti vienodu vieno (1) 
metro atstumu uţ varţybinių taikinių. Jie turi būti ištisiniai arba 
ant greta esančių rėmų, be jokių tarpų tarp jų, kad būtų 
uţregistruoti bet kokie šūviai tarp varţybinių taikinių; 

 

c) papildomi taikiniai 25 m EST taikiniams turi būti pagaminti iš 
neatspindinčio neutralios spalvos popieriaus, kurio spalva 
panaši į taikinio spalvą; ir 

 

d) 25 m rungtyse kiekvienam šauliui kiekviename etape turi būti 
pateikti nauji papildomi taikiniai. 

 

6.3.6.5 Patikros lapai 25 m EST taikiniams 
 

Patikros lapai turi dengti vietą, esančią iš karto uţ EST. 
Kiekvienam šauliui kiekviename etape turi būti pateikti nauji 
patikros lapai. 

 

Jeigu kurio nors pataikymo skylė yra ne patikros lape, prieš 
pašalinant patikros lapą turi būti atkreiptas dėmesys į geometrinį 
ryšį tarp pataikymo skylių patikros lape ir papildomoje kortelėje. 
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6.3.6.6 50 m ir 300 m EST taikinių papildomos kortelės ir patikros lapai 
 

Papildoma kortelė turi būti pritvirtinta iš galinės visų 50 m ir 300 m 
EST taikinių pusės. Maţesni keičiamiejipatikros lapai turėtų būti 
pritvirtinti prie papildomų kortelių. Patikros lapai ar papildomos 
kortelės turi būti keičiamos ir surinktos po kiekvieno etapo. Jeigu 
kuris nors šūvis yra ne patikros lape, prieš pašalinant patikros lapą 
turi būti atkreiptas dėmesys į geometrinį ryšį tarp pataikymo skylių 
patikros lape ir papildomos kortelės. 

 

6.3.7 Stendinio šaudymo rungčių lėkštelės 

Skersmuo: 110 mm (±1 mm) 

Aukštis: nuo 25 mm iki 26 mm 

Svoris: 105 g (±5 g) 
 

Visų lėkštelių spalva gali būti juoda, balta, geltona, oranţinė arba 
visas lėkštelės skliautas gali būti nudaţytas baltai, geltonai ar 
oranţine spalva, arba aplink skliautą gali būti nudaţytas baltas, 
geltonas arba oranţinis apskritimas. 

 

Kiekvieno ISSF Čempionato, kuriame bus stendinio šaudymo 
rungtys, programoje turi būti nurodyta lėkštelių spalva. Lėkštelių 
spalva turi būti aiškiai matoma aikštelės fone, esant įprastoms 
apšvietimo sąlygoms. Treniruotėse turi būti naudojamos tokios 
pačios spalvos lėkštelės. 

 

6.3.7.1 Bendrosios lėkštelių specifikacijos 
 

 
C 

 
 
 
 

G 
 

D 
H

  F 

E 
 

 

B 
 

 
A – svoris 105 g ±5 g E – pagrindo aukštis 11 mm ± 1 mm 

B – pagrindo skersmuo 110 mm ± 1 mm F – besisukančio 
apskritimo aukštis 

7 mm ± 1 mm 

C – besisukančio 
apskritimo skersmuo 

95 mm – 98 mm G – skliauto aukštis* 8 mm ± 1 mm 

D – bendras aukštis 25 mm – 26 mm F – pagrindo ir apskritimo 
aukštis 

18 mm ± 1 mm 

 

„G―–faktinė lėkštelės skliauto forma turi būti sukurta taip, kad būtų 
geriausio aerodinaminio dizainoir skrydţiuisuteiktų stabilumo. 

 

„Duţumas― – taikiniai turi būti pakankamai tvirti išlaikyti lėkštelių 
paleidimo mašinos jėgą, kuria jos paleidţiamos 80 m atstumu, ir 
lengvai suduţti, juos uţkliudţius įprastu ISSF šoviniu, naudojamu 
šaudant apvalioje ar tranšėjinėje aikštelėje, paleistu iš įprasto 
šaudymo atstumo. 
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6.3.7.2 Dūminės lėkštelės 
 

a)  Stendinio šaudymo finalo rate privaloma naudotidūmines 
lėkšteles, kuriose yra netoksinių daţų. 

 

b)  Stendinio šaudymo kvalifikacijos ratuose ir persišaudymuose 
prieš finalo ratus galima naudoti dūmines lėkšteles, kuriose yra 
ISSF patvirtintų netoksinių spalvotų daţų. 

 

c)  Jeigu nedėmesingai paleidţiamalėkštelė, kurios išorės spalva 
yra tokia pati, tačiau joje yra netinkamos spalvos daţų, bet kokio 
šūvio į šį taikinį rezultatai turi būti uţregistruoti. 

 

d)  Visais dūminių lėkštelių naudojimo atvejais dūminės lėkštelės 
turi atitikti 6.3.7.1 taisyklės reikalavimus. 

 

6.3.7.3 Lėkštelių testavimas 
 

Testuojant lėkšteliųduţumą, turi būti naudojamas ISSF patvirtintas 
lėkštelių testavimo prietaisas. Tokių prietaisų naudojimo standartus 
nustato ISSF Stendinio šaudymo ir Techninis komitetai. 

 

6.4 ŠAUDYKLOS IR KITA ĮRANGA 
6.4.1 Bendrieji reikalavimai 
6.4.1.1      Reikalavimai minimaliamISSF Čempionatų šaudyklų įrengimuipateikti 

3.5.1 taisyklėje. Kadangi tie reikalavimai yra minimalūs, 
rekomenduojama laikytis praktinio reikalavimo, kad stendinio šaudymo 
pasaulio čempionatuose ir didelėse pasaulio taurės varţybose būtų 
penkios (5) šaudyklos. Didelėse šaudymo šautuvaisarpistoletais 
pasaulio taurės varţyboserekomenduojama turėti 80 šaudymo iš 10 m 
atstumo ir 80 šaudymo iš 50 m atstumo šaudymo vietų. 

 

6.4.1.2            Pasaulio čempionatuose ir olimpinėse ţaidynėse reikalaujama atskiros 
aikštelėsšaudymo šautuvaisarpistoletais finalo ratams. ISSF 
rekomenduoja, kad pasaulio taurės varţybose būtų atskira aikštelė 
finalo ratams. 

 

6.4.1.3        Ţemyninės konfederacijos turi nustatyti minimalius šaudyklų 
reikalavimus ţemynų čempionatuose. 

 

6.4.1.4           Tranšėjinės ir apvalios aikštelės gali būti bendros. Jeigu nėra atskiros 
aikštelės dupletams šaudyti, turi būti galimybė tranšėjinės aikštelę 
aikštele dupletams šaudyti. Jeigu įmanoma, tranšėjinės, apvalios ir 
aikštelės dupletams šaudyti finalo ratuose turėtų būti vienoje 
šaudykloje. 

 

6.4.1.5            Sportininkų, pareigūnų ir ţiūrovų naudojama šaudymo šautuvais ir 
pistoletais šaudyklų zona turi būti uţdengta, kad būtų apsaugota nuo 
saulės, vėjo ir lietaus. Ši apsauga neturi suteikti jokio reikšmingo 
pranašumo jokioje šaudymo vietoje ar šaudyklos dalyje. 

 

6.4.1.6  10 m pneumatinių ginklų aikštelės turi būti įrengtos patalpų viduje. 
 

6.4.1.7            ISSF rekomenduoja visas naujas šaudyklas įrengti taip, kad jos būtų 
prieinamos neįgaliems asmenims. Esamos šaudyklos turi būti 
pritaikytos taip, kad jos būtų prieinamos neįgaliems asmenims. 

 

6.4.1.8 Rekomenduojama, kad šaudyklų, kurios naudojamos pasaulio 
čempionatuose irolimpinėse ţaidynėse, statyba būtų uţbaigta 
maţiausiai prieš vienus (1) metus iki renginio. 
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6.4.1.9            Olimpinių ţaidynių, ISSF pasaulio čempionatų ir ISSF Pasaulio 
taurės varţybų šaudymo pistoletais ir šautuvais atrankos, 
klasifikacijos ir finalo ratuose bei ISSF Pasaulio taurės varţybose ir 
pasaulio čempionatuose turi būti naudojami ISSF patvirtintų 
modelių ir markių taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo 
sistema. 

 

3.5.3             Techniniai atstovai yra atsakingi uţ aikštelių ir kitos įrangos patikrą, 
kad būtų uţtikrinta, jog josatitinka ISSF taisykles ir yra 
paruoštosčempionatui. Techniniai atstovai, tikrindami organizaciją, 
šaudyklas ir įrangą, turėtų naudotis kontroliniais sąrašais 
techniniams atstovams (juos galima gauti ISSF būstinėje). 

 

6.4.1.11           Techninis atstovas (techniniai atstovai) gali patvirtinti nedidelius 
nukrypimus nuo ISSF taisyklių specifikacijų, kurie neprieštarauja 
ISSF taisyklių esmeiir tikslui, išskyrus tai, kad šaudymo nuotoliams 
ar taikinių specifikacijoms jokie nukrypimai nėra leidţiami. 

 

6.4.2 Bendroji ir administracinė infrastruktūra 
 

Šaudyklose arba šalia šaudyklų turi būti įrengta: 
 

a) pakankamo dydţio sportininkų zona, kurioje šauliai 
galėtųatsipalaiduoti, persirengti ir pan.; 

b) šauliams turi būti suteiktos persirengimo zonos šaliafinalo ir 
kvalifikacijos ratųaikštelių; 

c) patalpos ISSF pareigūnų, komitetų ir komisijų susirinkimams; 
d)    patalpos tarnyboms, taikinių taškų skaičiavimui, rezultatų 

rengimui ir taikinių bei susijusių priemonių saugojimui ir 
pan.; 

e) viena pagrindinė rezultatų lenta, skirta rezultatams ir 
pranešimamsskelbti, bei maţesnės aikštelių rezultatų lentos 
kiekvienoje šaudykloje, skirtos išankstiniams 
rezultatamsskelbti; rezultatų lenta taip pat turi būti įrengta 
šaulių poilsio zonoje; 

f) saugi ginklų saugojimo vieta; 
g) ginklų ir įrangos kontrolės vieta su persirengimo kambariais; 
h) ginklų šaltkalvio dirbtuvės su tinkamais darbastaliais ir 

spaustuvais; 
i) ginklų ir įrangos gamintojams prieinami nemokami 

įrenginiai, skirti smulkiamgaminių remontuiatlikti; 
j) prieinama naudoti zona reklaminėms iškaboms; uţ tokias 

iškabas gali būti taikomas mokestis; 
k) restoranas arba maitinimo ir gaiviųjų gėrimų priemonės; 
l) tualetai; 
m) belaidţio interneto ir elektroninio pašto paslaugos; jeigu 

įmanoma, varţybų tikslais(rezultatų skelbimo paslaugoms, 
ISSF TV, administravimui) ir viešam naudojimui turėtų būti 
suteiktos atskiros interneto ryšio paslaugos; 

n) apdovanojimo ceremonijų vieta; 
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o) įranga spaudos, radijo ir televizijos pranešėjams; 
 

p) tinkama medicinos įranga bei antidopingo kontrolės įranga su 
tualetais; ir  

 q) automobilių stovėjimo aikštelės. 

6.4.3                Bendrieji šaudyklų standartai 300 m, 50 m, 25 m ir 10 
mšautuvų ir pistoletųaikštelėms 

 

6.4.3.1                Naujos lauko šaudyklos turi būti statomos taip, kad varţybų dieną 
saulė kiek įmanoma daugiau būtų šauliui uţ nugaros. Turi būti 
pasirūpinta, kad ant taikinių nekristų šešėlis. 

 

6.4.3.2                   Aikštelėse turi būti taikinių linija bei šaudymo linija. Šaudymo linija 
turi būti lygiagreti taikinių linijai. 

 

6.4.3.3                  Šaudyklų dizainas ir konstrukcijos gali pasiţymėti tokiais poţymiais: 
 

a) jeigu reikalinga, saugumo sumetimaisaikštelę gali supti sienos; 
 

b) apsauga, sauganti, kad netaiklūs šūviai atsitiktinai nepatektų 
uţ aikštelės, gali būti uţtikrinta naudojant skersinių pertvarų 
sistemas tarp šaudymo linijos ir taikinių linijos;  

 

c) jeigu įmanoma, 50 m ir 25 m aikštelės turėtų būti įrengtos 
lauke, tačiau išskirtiniais atvejais tai gali būti 
patalposeįrengtos aikštelės ar dengtosaikštelės, jeigu to 
reikalaujama pagal teisines arba klimato sąlygas; 

 

d) šaudymo iš 300 m atstumo aikštelėse maţiausiai 290 m 
nuotolio turėtų būti po atviru dangumi; 

 

d) šaudymo iš 50 m atstumo aikštelėse maţiausiai 45 m nuotolio 
turėtų būti po atviru dangumi; 

 

f) šaudymo iš 25 m atstumo aikštelėse maţiausiai 12,5 m 
nuotolio turėtų būti po atviru dangumi; ir  

 

g) finalo ratųaikštelės gali būti arba viduje, arba lauke įrengtos 
šaudyklose. 

6.4.3.4            Uţ šaudymo vietų turi būti pakankamai erdvės, kad aikštelių 
prieţiūros pareigūnai ir komisija galėtų atlikti savo pareigas. Taip 
pat turi būti pasirūpinta vieta ţiūrovams. Ši zona turi būti atskirta 
nuo šauliams ir pareigūnams skirtos zonos tinkamu barjeru, 
pastatytu maţiausiai 5 m uţ šaudymo linijos. 

6.4.3.5             Kiekvienosaikštelės kiekviename salės gale turi būti didelis 
laikrodis, kuriame šauliai ir pareigūnai galėtų aiškiai matyti laiką. 
Finalo ratų šaudyklos pasirengimo zonoje taip pat turi būti laikrodis. 
Šaudyklų laikrodţiai privalo būti sinchronizuoti su rezultatų 
kompiuteriais irrodytitokį patį laiką. Šautuvų ir pistoletų finalo ratų 
aikštelėse turi būti atgalinio skaičiavimo laikrodis, 
rodantiskiekvienam šūviui likusį laiką. 

6.4.3.6          Taikinių rėmai ar mechanizmai turi būti paţymėti numeriais 
(pradedant iš kairės), sutampančiais su jų šaudymo vietos 
numeriu. Numeriai turi būti pakankamai dideli, kad būtų lengvai 
matomi įprastomis šaudymo sąlygomis, esant normaliam regėjimui. 
Skaičiai turėtų būti skirtingų ir kontrastingų spalvų (privaloma 
šaudymo iš 300 matstumo taikinių numeriams) bei privalo būti 
lengvai matomi per visas varţybas. 

 

2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas) - 211 - 



Autoriaus teisės priklauso ISSF 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1   2   3    4   5   6   
7   8                  8   
7   6   5   4     3 2    

1 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

12.
4m
m 

1 
54.
4m
m 

fs 

 

 

 

Naudojant 25 m taikinius, kiekviena penkių (5) taikinių grupė turi 
būti paţymėta raidėmis, pradedant „A― raide kairėje esančiai 
grupei. 25 m taikiniai taip pat turi būti atskirai sunumeruoti, 
naudojant skaičius nuo 11 iki 20 taikiniams A ir B grupėse, skaičius 
nuo 21iki 30 C ir D grupėse ir pan. 

 

6.4.4  Vėjo vėliavėlės 50 m aikštelėse ir 300 m šautuvų aikštelėse 
 

6.4.4.1         Stačiakampio formos vėjo vėliavėlės, kurios rodo vėjo judėjimą 
aikštelėje, turi būti pagamintos iš medvilninės ar poliesterio 
medţiagos, kurios svoris apytiksliai 50 g/m². Vėjo vėliavėlių aukštis 
privalo sutapti su kulkos lėkimo kelio centrine dalimi, 
netrukdytikulkos lėkimo keliui ar šauliui neuţstoti taikinių. Vėjo 
vėliavėlių spalva privalo skirtis nuo fono. Leidţiama ir 
rekomenduojama naudoti dvispalves ar dryţuotas vėjo vėliavėles. 

 

6.4.4.2 Vėjo vėliavėlių matmenys ir vietos 
 

Aikštelės Nuotoliai Vėliavėlės dydis 

50 m aikštelės 10 m ir 30 m 50 mm x 400 mm 
 

300 m aikštelės 
50m 50 mm x 400 mm 

100 m ir 200 m 200 mm x 750 mm 
 

6.4.4.3             Šaudymo iš 50 m atstumo aikštelėse vėjo vėliavėlės turi būti 
statomos toliaunuo šaudymo linijos, ant įsivaizduojamų linijų, 
skiriančių kiekvieną šaudymo vietą ir atitinkamą jos taikinį nuo 
gretimų taškų ir taikinių. Vėliavėlės turi būti statomos ant bet kokios 
pertvaros atramos šaulio pusėje. 

 

6.4.4.4            Jeigu šaudymo iš 50 m atstumo aikštelė taip pat naudojama kaip 
šaudymo iš 10 m atstumo dengta aikštelė, šaudymo iš 10 m 
atstumo vėjo vėliavėlės turi būti statomos pakankamai toli šaudymo 
zonoje, kad tiksliai nurodytų vėją. 

 

6.4.4.5        Šaudymo iš 300 m atstumoaikštelėse vėjo vėliavėlės turi būti 
statomos pirmiau nurodytu atstumu nuo šaudymo linijos, ant 
įsivaizduojamų linijų, skiriančių kas ketvirtą (4) šaudymo vietą ir 
atitinkamą jos taikinį nuo šalia esančiosvietos ir taikinio. Vėliavėlės 
turi būti statomos antbet kokios pertvaros atramos šaulio pusėje. 

 

6.4.4.6        Šauliai privalo patikrinti vėjo vėliavėles prieš prasidedant 
pasirengimo ir taikymosi laikui, kad įsitikintų, jog jos neuţstoja 
taikinių. Perstatyti vėjo vėliavėles leidţiama tik aikštelių prieţiūros 
pareigūnams ar komisijos nariams. 

 

6.4.4.7                   Šauliams draudţiama naudoti asmeninius vėjo daviklius ir 
perstatyti vėjo vėliavėles. 

 

6.4.4.8  Vėjo vėliavėlės draudţiamos 50 m judančių taikiniųrungtyje. 
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6.4.5 Šaudymo nuotoliai 
 

6.4.5.1 Šaudymo nuotoliai turi būti matuojami nuo šaudymo linijos iki 
taikinio priekinės pusės. 

 

6.4.5.2 Šaudymo nuotoliai turi būti kiek įmanoma tikslesni, atsiţvelgiant į 
toliau nurodytus leidţiamus svyravimus. 

300 m šaudykla +/- 1,00 m 

50 m 
šaudykla 

+/- 0,20 m 

25 m 
šaudykla 

+/- 0,10 m 

10 m 
šaudykla 

+/- 0,05 m 

50 m judantys taikiniai +/- 0,20 m 
10 m judantys taikiniai +/- 0,05 m 

 

6.4.5.3               Bendrose iš 50 m šautuvų, pistoletų ir judančių taikiniųaikštelėse 
leidţiamas svyravimas gali būti padidintas iki +2,50 m judančių 
taikinių atveju. Anga turi būti atitinkamai pritaikyta. 

 

6.4.5.4               Šaudymo linija turi būti aiškiai paţymėta. Aikštelės nuotolis turi būti 
matuojamas nuo taikinio linijos iki arčiausiai šaulio esančios 
šaudymo linijos krašto. Šaulio pėda arba, padėties gulint atveju, 
šaulio alkūnė negali būti pastatyta ant šaudymo linijosarba priešją. 

 

6.4.6 Taikinių centro vietos 
 

Taikinių centro vietos turi būti matuojamos iki dešimtiestaškų 
gabarito centro. 

 

6.4.6.1 Taikinių centro aukštis 
 

Taikinių centrai turi atitikti toliau nurodytus aukščius, matuojant nuo 
šaudymo vietos apačios lygmens: 

Aikštelė Standartinis aukštis Leidţiamas svyravimas 

300 m 3,00 m +/- 4,00 m 

50 m 0,75 m +/- 0,50 m 

25 m 1,40 m + 0,10 m / 0,20 m 

1 m 1,40 m +/- 0,05 m 

50 m judantys taikiniai 1,40 m +/- 0,20 m 

10 m judantys taikiniai 1,40 m +/- 0,05 m 
 

Visi taikinių grupės ar aikštelės taikinių centrai turi būti vienodo 

aukščio (+/-1 cm). 
 

6.4.6.2  300 m, 50 m ir 10 m šautuvų ir pistoletųaikštelių taikinių centrų 
horizontalūssvyravimai 
300 m, 50 m ir 10 m taikinių centrai turi būti orientuoti į atitinkamos 
šaudymo vietos centrą. Horizontalūs nuokrypiai nuo centrinės 
linijos nuleisti statmenai (90 laipsnių) į šaudymo vietos centrą yra 
tokie: 

Aikštelė Didţiausias nuokrypis nuo centro bet 
kuria kryptimi 

300 m 6,00 m 

50 m 0,75 m 

10 m 0,25 m 
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6.4.6.3 50 m ir 10 mjudančių taikiniųir 25 m pistoletųaikštelių šaudymo 
vietųhorizontalūs svyravimai 

 

Šaudymo vietos centras turi būti kaip nurodyta toliau: 
 

a)     greitošaudosaikštelėse, atsiţvelgiant į penkių (5) taikinių 
grupės centrą; 

 

b)     judančių taikinių aikštelėse, atsiţvelgiant į angos centrą; ir 
 

c)     šaudymo vietos centras turi būti nukreiptas į atitinkamo 
taikinio ar angos centrą. Didţiausi horizontalūs nuokrypiai nuo 
centrinės linijos nuleisti statmenai (90 laipsnių) į taikinio ar 
angos centrą yra tokie: 

 

Aikštelė 
Didţiausias nuokrypis bet kuria 

Kryptimi 

25m 0,75 m 

50 m judantys taikiniai 2,00 m 

10 m judantys taikiniai 0,40 m 
 
6.4.7  Bendriejišautuvų ir pistoletų aikštelių šaudymo vietų 

standartai 
 

Šaudymo vieta turi būti stabili, tvirta ir sukonstruota taip, kad 
nevibruotų ir nejudėtų. Apytiksliai1,20 m atgal nuo šaudymo linijos 
šaudymo vieta turi būti lygi visomis kryptimis. Likusi šaudymo 
vietos dalis turi būti arba lygi, arba gali būti keletą centimetrų 
nuoţulnitolyn nuo šaudymo linijos. 

 

6.4.7.1  Jeigu šaudoma nuo stalų, stalai turi būti apytiksliai2,20 m ilgio ir nuo 
0,8 m iki 1,00 m pločio, tvirti, stabilūs ir kilnojamieji. Šaudymo 
stalai gali būti daugiausiai10 cm nuoţulnūs šaulio pusėje. 

 

6.4.7.2  Šaudymo vietos įranga. Šaudymo vietos turi būti aprūpintos tokia 
įranga: 

 

a)  0,70–1,00 m aukščiostaklėsarba stovas; 
 

b)     kilimėlis šaudymui gulint arba klūpant.Šauliai privalo nekeisti 
šaudyklos pateiktų šaudymo kilimėlių. Priekinė kilimėlio dalis 
turi būti pagaminta iš spūdţios medţiagos, kurios storis ne 
daugiau kaip 50 mm, apytiksliai50 cm x 80 cm dydţio ir, 
suspaudus matavimo prietaisu, skirtu šaudymo aprangos 
storiuimatuoti, turi būti ne maţiau nei 10 mm storio. Likusi 
kilimėlio dalis turi būti daugiausiai 50 mm ir maţiausiai 2 mm 
storio. Maţiausias bendras dydis turi būti 80 cm x 200 cm. 
Leidţiama naudoti du kilimėlius, vieną storą, kitą ploną, tačiau 
naudojami kartu jie negali viršyti nurodytų matmenų. 
Draudţiama naudoti asmeninius kilimėlius; 

 

c)     kėdė arba taburetė šauliui kvalifikacijos aikštelėse; kėdės ar 
taburetės šauliams negali būti statomos finalo ratųaikštelių 
šaudymo vietose ar šalia jų; 
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d)   naujose šaudyklose nerekomenduojama toliau uţ šaudymo 
linijos naudoti apsauginius stiklus, tačiau kai būtina uţtikrinti 
kiek įmanoma vienodesnes vėjo sąlygas visoje šaudykloje, 
apsauginius stiklus naudoti galima; 

 

e)     jeigu naudojami popieriniai taikiniai, turi būti pasirūpinta stalu, 
kėde ir ţiūronais rezultatų registratoriui; 

 

f)      jeigu naudojami popieriniai taikiniai, turi būti apytiksliai 50 cm 
x 50 cm rezultatų lenta, kurioje rezultatų registratorius 
ţiūrovams galėtų skelbti neoficialius rezultatus. Rezultatų 
lenta turi būti įrengta taip, kad ją lengvai matytų ţiūrovai, 
tačiau jineuţstotų vaizdo šauliams; ir 

 

g)   kai prie šaudymo iš 300 m atstumo šaudymo linijos būtina 
įrengti skiriamąsias pertvaras, jos turi būti pagamintos iš 
permatomos medţiagos ir lengvo rėmo. Pertvaros turėtų būti 
maţiausiai 50 cm išsikišusios į priekį nuo šaudymo linijos ir 
apytiksliai 2,00 m aukščio. 

 

6.4.8  300 m aikštelių šaudymo vietų standartai 
 

Šaudymo vietos dydis turi būti ne maţiau nei 1,60 m pločio x2,50 
m ilgio. Šaudymo vietos plotis gali būti sumaţintas tik jeigu 
skiriamosios pertvaros yra sukonstruotos taip, kad gulintis šaulys 
galėtų savo koją padėti ant gretimos šaudymo vietos 
netrukdydamas kitam šauliui. 

 

6.4.9 50 m aikštelių šaudymo vietų standartai 
 

a)     Šaudymo vieta turi būti maţiausiai 1,25 m pločio x 2,50 m ilgio; 
ir 

b)  jeigu šaudymo vieta naudojama ir šaudant iš 300 m atstumo, 
šaudymo vieta turi būti maţiausiai 1,60 m pločio. 

 

6.4.10  10 m aikštelių ir šaudymo vietų standartai 
 

a)     Šaudymo vieta turi būti maţiausiai 1,00 m pločio; 
b)     artimiausias staklių ar stovo kraštas turi stovėti 10 cm į 

priekįnuo 10 m šaudymo linijos; ir 
c)   šaudymo iš 10 m atstumo aikštelės, kuriose nėra EST, turi 

būti aprūpintos elektromechaniniais taikinių nešikliais ir 
keitimo prietaisais. 

 

6.4.11  25 m pistoletųaikštelių ir šaudymo vietos standartai 
 

6.4.11.1           Šaudymo iš 25 m atstumo šaudyklų stogai ir pertvaros turi uţtikrinti 
šauliui tinkamą apsaugą nuo vėjo, lietaus, saulės ir iškritusių kulkų 
gilzių. 

6.4.11.2  Maţiausiai 2,20 metrovirš šaudymo vietos lygiošaudymo vieta turi 
būti uţdengta stogu. 

6.4.11.3           Šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse taikiniai turi būti sustatyti 
grupėmis po penkis (5) greitošaudos rungtims; ir grupėmis po 
keturis (4), tris (3) arba išskirtinai po penkis (5) 25 mpistoletų, 25 m 
centrinio dūţio pistoletųir 25 m standartinių pistoletųrungtims. 

6.4.11.4              Šaudymo iš 25 m atstumo aikštelės turi būti padalytos į dalis, 
sudarytas iš dviejų (2) grupių po penkis (5) taikinius (kiekvienas yra 
viena dalis). 
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6.4.11.5 Šaudymo iš 25 m atstumo aikštelės gali būti atviros arba padalytos 
saugiaispėsčiųjų takais.Atvirose šaudyklose taikinių prieţiūros 
pareigūnai juda nuo šaudymo linijos zonos prie taikinių. 
Saugūspėsčiųjų takai, jeigu jie naudojami, turi sudaryti sąlygas 
personalui saugiai judėti link taikinių linijos ir nuo jos. Naudojant 
saugiuspėsčiųjų takus, turi būti prieinama patikima saugumo 
kontrolės sistema. 

6.4.11.6 Turi būti galimybė aikštelės dalis valdyti centralizuotai ir 
savarankiškai. 

6.4.11.7 Šaudymo vietos arba šaudymo punkto matmenys turi būti tokie: 
Rungtis Plotis Gylis 

25 mgreitašaudţių pistoletų rungtis 1,50 m 1,50 m 

25 m pistoletų, 25 m centrinio dūţio pistoletų  
25 m standartinių pistoletų rungtis 

 

1,00 m 
 

1,50 m 

 

6.4.11.8    Šaudymo vietos turi būti atskirtos maţomis permatomomis 
pertvaromis, saugančiomis šaulius nuo iškritusių kulkų gilzių ir 
leidţiančiomis pareigūnams matyti šaulius. Pertvaros turi būti 
statomos arba kabinamos šalia pistoleto laikymo vietos bei turi būti 
pakankamai didelės, kad neleistų iškritusioms kulkų gilzėms 
atsitrenkti į kitus šaulius. Pertvaros turi netrukdyti pareigūnams ir 
ţiūrovams matyti šaulius. Pastaba.Didelės pertvaros, kurių buvo 
reikalaujama ankstesnėse taisyklėse ir kurios šiuo metu yra 
įrengtos, gali būti naudojamos visus 2014 metus. 

 

6.4.11.9              45 laipsnių nuorodos linijos turi būti ant aikštelės sienų arba dalių 
pertvarų šaudymo vietoms iš kairės ir iš dešinės. 

 

6.4.11.10 Kiekvienoje šaudymo vietoje turi būti toliau nurodyta įranga: 
 

a) kilnojamosios arba reguliuojamos staklės arba stalas, 
apytiksliai0,50 m x 0,60 m dydţio ir nuo 0,70 m iki 1,00 m 
aukščio; 

 

b) kėdė arba taburetė šauliui kvalifikacijos aikštelėse; kėdės ar 
taburetės šauliams negali būti statomos finalo ratųaikštelių 
šaudymo vietose ar šalia jų; 

 

c)    naudojant popierinius taikinius, reikalingi stalas ir kėdė 
rezultatų registratoriui; 

 

f)      naudojant popierinius taikinius, turi būti apytiksliai 50 cm x 50 
cm rezultatų lenta, kurioje pirmasis rezultatų registratorius 
galėtų ţiūrovams skelbti neoficialius rezultatus. Rezultatų 
lenta turi būti įrengta taip, kad ją lengvai matytų ţiūrovai, 
tačiau jineuţstotų vaizdo šauliams. 

6.4.11.11         Funkcinio šaudymo aikštelė. Turi būti specialiai paskirta ir 
priţiūrima funkcinio šaudymo aikštelė be taikinių, kad šauliai galėtų 
patikrinti ginklus. 

6.4.12  25 m pasisukančių taikinių įrenginių standartai 
 

25 m greitašaudţių pistoletųrungtyse taikinių rėmai turi būti 
sustatyti grupėmis po penkis (5), visi vienodo aukščio (+1 cm), visi 
turi veikti vienu metu ir visi turi būti atsukti į vieną šaudymo vietą, 
kuri nukreipta į vidurinį grupės taikinį. Penkių (5) taikinių grupėje 
atstumas tarp taikinių centrų, nuo ašies iki ašies, turi būti 75 cm (+1 
cm). 
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6.4.12.1            Šaudyklose turi būti įrengti taikinius sukantys ar pasukantys 
mechanizmai, kurie sudaro sąlygas pasukti taikinius 90 laipsnių 
(+/-10 laipsnių) pagal jų vertikalią ašį. 25 m pistoletųrungčių 
tikslumo etapuose gali būti naudojami stacionarūs taikinių rėmai. 

 

a)     Atsisukimo fasadu į šaulį laikas negali viršyti 0,3 sekundės; 
 

b)  taikiniams pasisukant neturi matytis jokios vibracijos, kuri 
blaškytų šaulį; ir 

 

c)    ţiūrint iš apačios taikiniai turi pasisukti laikrodţio rodyklės 
fasado į priekį kryptimi ir prieš laikrodţio rodyklės kryptį ţiūrint 
iš krašto. 

 

Pasisukančių taikinių pasukimas 
 

 
 

d)    Visi vienos dalies taikiniai turi pasisukti vienu metu, o to 
pasiekti galima naudojantis veiksmingai veikiančiu ir tiksliai 
laiką skaičiuojančiu prietaisu. 

 

6.4.12.2            Automatinis pasukimo ir laiko skaičiavimo prietaisas privalo 
uţtikrinti tikslų ir nuoseklų laiko skaičiavimą bei tai, kad taikiniai 
nurodytą laiką išliktų pasukti fasadu ir grįţtų į pasukimo briauna 
padėtį po nurodyto laiko (+0,2 sekundės – 0,0 sekundės). 

 

a)    Laikas turi būti pradedamas skaičiuoti nuo tos akimirkos, kai 
taikiniai pradeda pasisukti fasadu, iki tos akimirkos, kai jie 
pradeda nusisukti; ir 

 

b)    jeigu laikas yra trumpesnis negu nurodyta arba ilgesnis nei 
0,2 sekundės, aikštelių prieţiūros pareigūnas arba pats, arba 
komisijos nario nurodymu turi sustabdyti šaudymą, kad būtų 
galima sureguliuoti laiko skaičiavimo prietaisą. Tokiais 
atvejaiskomisija gali atidėti šaudymo pradţią arba šaudymo 
atnaujinimą. 

 

6.4.12.3  Atsisukimo fasadu laikas 25 m pistoletųkvalifikacinėse 
rungtyse yra toks: 

 

a) 25 m greitašaudţių pistoletų rungtis: 8, 6 ir 4 sekundės; 
 

b) 25 mstandartinių pistoletų rungtis: 150, 20 ir 10 sekundţių; 
 

c)   25 m pistoletųir 25 m centrinio dūţio pistoletų 
greitošaudosetapas: fasadaskiekvieno šūvio tris (3) 
sekundes, keičiantis su nusisukimo briauna laiku, lygiu 
septynioms (7) sekundėms (+0,1 sekundės); ir 

 

d)  atsisukimo fasadu laikui leidţiamas +0,2 sekundės – 0,0 
sekundės nukrypimas. 
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Atsisukimo fasadu kryptis 
 

Atsisukimo briauna kryptis 
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6.4.12.4             Jeigu taikiniams naudojamos papildomos kietos lentos, aštunto (8) 
gabarito zoną atitinkanti vieta turi būti arba iškirpta iš papildomos 
lentos, arba pagaminta iš kartono, kad būtų lengviau skaičiuoti 
taškus. 

 

6.4.13 25 m taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema 
standartai 

 

Kai naudojami taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema, 
laiko skaičiavimo įranga turi būti nustatyta taip, kad prie kiekvieno 
nurodytotaškų skaičiavimo laiko būtų pridedama iš viso 0,3 
sekundės. Šį laiką sudaro nustatytas šaudymo laikas +0,1 
sekundės (nuokrypis) ir +0,2 sekundės laiko po šaudymo. Laikas 
po šaudymo uţtikrina, kad uţ šūvius, kurie galėtų būti galiojantys 
„kreipiamieji šūviai― naudojant popierinius pasisukančius taikinius, 
taškai būtų skiriami atsiţvelgiant į tokį patį elektroninių taikinių 
standartą. 

 

6.4.14  Apšvietimo reikalavimai (liuksais) patalpose esančioms 
šaudykloms 

 
 

 

Patalpose 
esanti 

šaudykla 

Bendrieji Taikiniai 
 

 

Maţiausiai 
Rekomenduoj

ama 
maţiausiai 

 

 

Maţiausiai 
Rekomend

uojama 
maţiausiai 

10 m 300 500 1 500 1 800 

10 m JT 300 500 1 000 1 000 

25 m 300 500 1 500 2 500 

50 m 300 500 1 500 3 000 
 

Finalo ratų šaudyklose apšvietimas turi būti maţiausiai 500 liuksų, 
o šaudymo linijoje maţiausiai 1 000 liuksų. Naujose šaudyklose 
rekomenduojamas maţdaug 1 500 liuksų šaudymo linijos 
apšvietimas. 

 

6.4.14.1          Visose patalpose esančiose šaudyklose turi būti pasirūpinta 
pakankamai šviesos suteikiančiu dirbtiniu apšvietimu be atspindţių 
ir dėmesį blaškančių šešėlių ant taikinių ir šaudymo taškų. Uţ 
taikinių esantis fonas turi būti neatspindintis, šviesai vienodai 
neutralios spalvos. 

 

6.4.14.2           Taikinių apšvietimo matavimas turi būti atliekamasmatavimo 
prietaisą laikant pakeltą taikinio lygyje ir atsuktą į šaudymo vietą 
(A). 

 

6.4.14.3           Bendrojo šaudyklos apšvietimo matavimas turi būti 
atliekamasmatavimo prietaisą laikant šaudymo vietoje (B1) ir 
pusiaukelėje tarp šaudymo vietos ir taikinio linijos (B2), prietaisą 
nukreipus į lubų apšvietimą. 
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Patalpose esančių šaudyklų apšvietimo matavimas 
 

 
 

 

 

 
 

6.4.15 Judančių taikinių aikštelių standartai 
 

6.4.15.1               Aikštelės turi būti įrengtos taip, kad taikiniai atvirame plote lėktų 
vienodu greičiu horizontaliai abiem kryptimis. Plotas, kuriame 
galima šauti į taikinį, vadinamas „atviru plotu―. Taikinio judėjimas 
atvirame plote vadinamas „lėkimu―. 

 

6.4.15.2           Iš abiejų atviro ploto pusių esančios apsauginės sienos turi būti 
tokio aukščio, kad jokia taikinio dalis nebūtų matoma tol, kol jis 
pasieks atvirą plotą. Sienų kraštinės turi būti paţymėtos skirtinga 
nei taikinių spalva. 

 

6.4.15.3          50 m rungties taikiniai dedami į veţimėlį ar taikinių nešiklį, 
sukonstruotą taip, kad abu taikiniai (vienas, lekiantis į kairę, ir kitas, 
lekiantis į dešinę) būtų rodomi pakaitomis. Veţimėlis gali vaţiuoti 
bėgiais, kabeliu ar panašia sistema, o jo judėjimas turi būti 
valdomas vairavimo priemone, kuria būtų galima tiksliai reguliuoti 
greitį. 10 m taikinių lėkimas į kairę ar dešinę nėra keičiamas. 

 

6.4.15.4             Aikštelės turi būti sukonstruotos taip, kad šaudymo metu jokiems 
asmenims nekiltų pavojus. 

 

6.4.15.5          Šaudymo punktas turi būti įrengtas taip, kad šaulys būtų matomas 
ţiūrovams. Šaudymo punktas turi būti apsaugotas nuo lietaus. 
Šaulys taip pat turėtų būti apsaugotas nuo saulės ir vėjo, jeigu 
tokia apsauga netrukdo ţiūrovams jį matyti. 
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A matuoklio padėtis 

B1-2 matuoklio padėtis 

C apšvietimomatuokliojutiklis 

D Staklių, esančių 10 cm prieš šaudymoliniją, kraštas 
 

Taikinys 
 

Šaudymo atstumas 
 

Šaudymo linija 
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6.4.15.6         Šaudymo punktas turi būti maţiausiai 1,00 m pločio ir išdėstytas 
taip, kad centrinė linija būtų statmena taikiniui. Bandomojo 
šaudymo vieta turi būti šaudymo punktui iš kairės. Šaudymo 
punktas turi būti iš abiejų pusių atitvertas skiriamosiomis 
pertvaromis, kad šauliui netrukdytų bandomasis šaudymas ar kiti 
pašaliniai veiksniai. Skiriamosios pertvaros tarp šaudymo vietos ir 
bandomojo šaudymo vietos ilgis turi būti ne didesnis, nei reikia, kad 
bandomuosius šūvius atliekantis šaulys galėtų matyti varţovo 
pasirengimo padėtį, stebėdamas jo šautuvo vamzdţio ţiočių 
judėjimą.  

 

6.4.15.7 Priešais šaulį turi būti 0,70–1,00 m aukščio staklės arba stalas. 
 

6.4.15.8        Uţ šaulio turi būti vieta aikštelių prieţiūros pareigūnui ir maţiausiai 
vienam komisijos nariui. Rezultatų registratoriai turi stovėti uţ ar 
šalia šaudymo punkto. 

 

6.4.15.9 Taikinių lėkimo laikas: 
 

Lėtas lėkimas: 5,0 sekundės, + 0,2 sekundės – 0,0 sekundės 

Greitas lėkimas: 2,5 sekundės, + 0,1 sekundės – 0,0 sekundės 
 

Pageidautina, kad laikas būtų skaičiuojamas naudojantis 
elektroniniu laiko matuokliu, kuris būtų paleidţiamas ir 
sustabdomas jungikliais, įrengtais ant turėklo. Jeigu tokio būdo 
naudoti neįmanoma, laikas gali būti skaičiuojamas naudojantis tris 
(3) chronometrus, kuriuos valdo trys skirtingi asmenys. Turi būti 
skaičiuojamas vidurinis (medianinis) iš trijų (3) laikų. Jeigu 
nustatoma, kad lėkimo laikas yra trumpesnis arba ilgesnis, nei 
nurodyta, aikštelės personalas arba komisija turi nustatyti 
parametrus taip, kad laikas atitiktų nurodytus lėkimo laiko 
standartus. Jeigu laikmatis yra įmontuotas starto valdymo pulte, 
komisija turi patikrinti laiko skaičiavimą ir uţplombuoti laikmatį. 

 

6.4.15.10               Laikas turi būti valdomas elektroniniu būdu ir nuolat rodomas, kad 
šauliai ir pareigūnai galėtų jį patikrinti. Bet koks nukrypimas turi būti 
nedelsiant ištaisytas. 
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6.4.16 Judančių taikinių aikštelės 
 

 
 

 

A matomas taikinio kelio ilgis 

B atviras sienų plotas tarp matomų kampų 

C atstumas nuo taikinio iki matomo sienos kampo 

D šaudymo atstumas 

Atviro ploto nustatymo formulė: B = A x (D – C) / D 
 

Pavyzdys (50 
m): C= 0,20 m 

B = 10,00 m x (50,00 m – 0,20 m) / 50,00 m 
B = 10,00 m x 49,80 / 50,00 = 10,00 m x 0,996 
B = 9,96 m 

 

Pavyzdys (10 
m): C= 0,15 m 

B = 2,00 m x (10,00 m – 0,15 m) / 10,00 m 
B = 2,00 m x 9,85 / 10,00 = 2,00 m x 0,985 
B = 1,97 m 

 

 
 

6.4.16.1 50 m judančių taikiniųaikštelių specialieji standartai 
 

a)  Iš abiejų atviro ploto pusių turi būti vertikalios sienos, 
saugančios aptarnaujantį personalą ir taškus renkančius 
dalyvius;  

 

b)    uţ atviro ploto turi būti pylimas. Priešais atvirą plotą turi būti 
ţema sienelė, dengianti ir sauganti taikinių nešiklį; ir 

 

c) matomas taikinio kelio ilgis turi būti toks: 
10,00 m (+ 0,05 m / - 0,00 m) ţiūrint iš šaudymo vietos. Į tai 
turi būti atsiţvelgta matuojant atvirą plotą, kadangi dėl 
atstumo tarp matomo sienos kampo ir taikinio padidėja 
atstumas, kuomet taikinys yra matomas. 

 
 
 
 
 
 

2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas) - 221 - 
 
 

Šaudymo vieta Bandomojo šaudymo 
vieta 

Šaulio matymo 
kampas 

 

C Atstumas nuo 
taikinio iki matomo 
sienos kampo 

 

 

Šau
dy
mo 
atst
um
as 

 

B Atviras plotas 
tarp 

sienų 

 

A Matomas 
taikinio kelio ilgis 

 

Ratukai 

 
Dvigubas takas 
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6.4.16.2 10 m judančių taikinių aikštelių specialieji standartai 
 

a)  Jeigu taikinių keitimas ir pataikymų vertinimas atliekamas uţ 
taikinių nešiklio, aptarnaujantis personalas ir taškus pelnantys 
dalyviai turi būti pakankamai apsaugoti. Taikinių keitimą ir 
vertinimą turi priţiūrėti komisijos narys; 

 

b)  uţ atviro ploto turi būti galinės uţtvaros, kurios sustabdytų 
šratus ir apsaugotų nuo rikošeto. Taikinių nešiklis turi būti iš 
priekio apsaugotas dengiamąja plokšte; 

 

c) matomas taikinio kelio ilgis turi būti toks: 
2,00 m (+ 0,01 m / - 0,00 m) ţiūrint iš šaudymo vietos. Į tai 
turi būti atsiţvelgta matuojant atvirą plotą, kadangi dėl 
atstumo tarp matomo sienos kampo ir taikinio padidėja 
atstumas, kuomet taikinys yra matomas; 

 

d)    taupant laiką gali būti įrengti du šaudymo punktai, kurie 
naudojami pakaitomis. Tokiu atveju abi šaudymo vietos turi 
nenukrypti nuo standartų; ir 

 

e)     naudojant taikinius su elektronine taškų skaičiavimo sistema, 
laiko skaičiavimo įranga turi būti nustatyta taip, kad skaičiuotų 
vardinį rodymo laiką, pridėjus0,1 sekundės. Tai turėtų 
uţtikrinti, kad būtų leidţiamas ankstesnis EST taikymosi 
ţymos pasirodymas. 

 

6.4.17 Bendrieji stendinio šaudymo aikštelių standartai 
 

6.4.17.1           Šiaurės pusrutulyje esančios šaudyklos turi būti suplanuotos taip, 
kad šaudoma būtų šiaurės ir šiaurės rytų kryptimi. Pietų pusrutulyje 
esančios šaudyklos turi būti suplanuotos taip, kad šaudoma būtų 
pietų irpietryčių kryptimi. Dėl tokio išdėstymo saulė lieka šauliui uţ 
nugaros ir kiek įmanoma labiau apšviečia taikinį. 

 

6.4.17.2             Kur būtina ir įmanoma, naujos stendinio šaudymo aikštelės turi būti 
statomos su nuosaikiai lygia šratųnukritimo zona, kurioje nėra jokių 
kliūčių, kad būtų galima mechaniškai surinkti švininius šratus. 
Švininiams šratams gaudyti taip pat gali būti įrengtos tinklų 
sistemos. 

 

6.4.18 Tranšėjinių aikštelių standartai 
 

6.4.18.1 Tranšėjos kraštas 
 

Tranšėjos kraštas turi būti sukonstruotas taip, kad viršutinis stogo 
paviršius būtų tokiame pat aukštyje kaip ir šaudymo punktų 
paviršius. Vidiniai tranšėjos kraštomatmenysturi būti apytiksliai 20 
m nuo vieno galo iki kito, 2,00 m nuo priekio iki galo ir nuo 2,00 m 
iki 2,10 m nuo grindų iki apatinės stogo dalies. Esant tokiems 
matmenims, dirbantis personalas gali laisvai judėti ir yra 
pakankamai vietos taikiniams saugoti(ţiūrėti paveikslus). 
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6.4.18.2 Atstumai tarp tranšėjos kraštų 
 

Atstumas tarp A aikštelės 15 prietaiso centro ir B aikštelės pirmo 
(1) prietaiso turi būti ne maţiau nei 35 m. Jau esančiose aikštelėse, 
kuriose atstumas yra maţesnis nei pirmiau nurodyti 35 m, Komisija 
gali sumaţinti A aikštelės 13 prietaiso ir, jeigu būtina, B aikštelės 
trečio (3) prietaiso paleidimo kampų parinktis, kad būtų išvengta jų 
taikinių susikirtimo su gretimos aikštelės taikinių lėkimo keliu ir 
trukdymo kitiems šauliams. 

 

6.4.18.3 Tranšėjos (taikinių paleidimo mašinos) 
 

Kiekviename tranšėjos krašte turi būti 15 trapų, pritvirtintų prie 
priekinės krašto sienos. Trapai turi būti suskirstyti į penkias (5) 
grupes po tris (3). Kiekvienos grupės centras turi būti paţymėtas tik 
daţų ţyme ant stogo viršaus, kuris turi būti įtaisytas taip, kad 
nurodytų tašką virš kiekvienos grupės centrinio trapo, iš kurio, 
nustačius paleidimą nuliu (0) laipsnių, turi pasirodyti taikinys. 
Atstumas tarp kiekvienos grupės trapų turi būti vienodas, nuo1,00 
m iki 1,10 m. Atstumas tarp greta esančių grupių centrinių trapų 
turėtų būti nuo 3,00 m iki 3,30 m. Jau pastatytose aikštelėse šis 
atstumas gali būti nuo 3,00 m iki 6,00 m. 

 

a)  Tuo atveju, kainaudojami prietaisai, turintys kairės rankos 
principo (laikrodţio rodyklės kryptimi) rotacijos paleidimo 
svirtį, atstumas tarp kairės pusės (ţiūrint iš nugaros) ir 
centrinio prietaiso kiekvienoje grupėje gali būti sumaţintas iki 
maţesnio nei numatytas nuo 1,00 m iki 1,10 m (6.4.20.1 
taisyklė). 

 

b)     Kai trapas nustatytas 2 m pakėlimui, trapas krašte turi būti 
įrengtas taip, kad paleidimo svirties sukimosi centras būtų 
0,50 m (+/-0,10 m) ţemiau nei viršutinis tranšėjos krašto 
stogo paviršius ir atitrauktas atgal 0,50 m (+/-0,10 m) nuo 
priekinio stogo krašto. Tai vadinamapaleidimovieta. Lėkštelių 
paleidimo mašinėlės gali būti automatinės (savaime 
uţsitaisančios ir pasikeliančios), pusiau automatinės 
(uţtaisomos rankomis ir savaime pasikeliančios) arba 
rankinės (uţtaisomos ir pakeliamos rankomis). Po komisijos 
apţiūros ir patvirtinimo kiekvienoje mašinėlėje turi būti 
priemonės, izoliuojančios jos pakėlimo kampą, ir pagrindinės 
spyruoklės įtempimo mechanizmas. Visos mašinėlės turi būti 
aprūpintos priemonėmis, kurios leistų tiksliai nustatyti taikinių 
paleidimo parinktis. Prie visų rankomis uţtaisomų mašinėlių 
turi būti pritaisyti du stabdţiai. Stabdţiai reikalingi tam, kad 
taikinys negalėtų atsitiktinai ar tyčia judėti pirmyn ar atgal 
paleidimo svirtyje, šitaip keičiant iš anksto nustatytas taikinio 
kryptis. Kiekvienos mašinėlės kėlimo ir kampo dalys turi būti 
paţymėtos kas 10 laipsnių. 
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c)  Lėkštelių paleidimo mašinėlės turi būti paleidţiamos naudojant 
elektrinę rankinę sistemą arba elektrinę sistemą su mikrofonu. 
Valdymo sistema turi stovėti tokioje padėtyje, kad traukikas 
galėtų aiškiai matyti ir girdėti šaulio signalą. Paleidimo prietaisai 
turi uţtikrinti, kad 25 lėkštelių serijoje kiekvienam šauliui 
lėkštelės bus paskirstytos vienodai. Šis paskirstymas turi būti 
toks: dešimt (10) lėkštelių į dešinę, dešimt (10) lėkštelių į kairę ir 
penkios (5) lėkštelės į centrą. Esant taisyklingam paskirstymui 
25 lėkštelių serijoje, šauliams pereinant nuo pirmo (1) punkto 
prie penkto (5), kiekviena tranšėjų grupė turi paleisti dvi (2) 
lėkšteles iš kairiosios tranšėjos, dvi (2) iš dešiniosios tranšėjos ir 
vieną (1) iš centrinės tranšėjos. Po kiekvienų penkių (5) lėkštelių 
paleidimo rinkiklio rodyklė turi būti pakelta viena padala. 

 

d)    Penki (5) šaudymo punktai turi būti išdėstyti tiesia linija, 15 m 
atstumu nuo tranšėjos krašto priekinės kraštinės galo. 
Kiekvienas punktas turi būti ryškiai paţymėtas 1,00 m x 1,00 m 
kvadratu, kuris ţymimas šaudymo punktams statmenos linijos 
centre ir tęsiasi per daţais paţymėtą ţymę, kuri ţymi nulio (0) 
laipsnių išėjimo tašką virš kiekvienos trijų mašinėlių grupės 
viduriniosios mašinėlės. Šeštasis punktas turi būti paţymėtas 
maţdaug 2,00 m iš galinės dalies ir šiek tiek į kairę nuo pirmo 
(1) punkto, kuriame poziciją gali uţimti 6-ą numerį turintis 
šaulys. Visuose šešiuose (6) šaudymo punktuose turi būti stalas 
arba staklės, ant kurių šauliai galėtų pasidėti papildomus 
šovinius ir kitą įrangą. Punktai turi būti tvirti ir lygūsiš visų pusių. 
Kiekvieno punkto kairiame arba dešiniame priekiniame kampe 
turi būti medţio rąstas, kilimas arba maţdaug 15 cm dydţio 
kvadrato ar apvalios formos storos gumos lakštas, ant kurios 
šaulys galėtų pasidėti savo ginklą. 

 

e)   Tranšėjinio šaudymo finalo ratuose prie kiekvieno mikrofono 
stovo nuo 40 cm iki 70 cm aukštyje turi būti pritvirtintos vidutinio 
intensyvumo spalvotos lempos, rodančios, kada mikrofonas 
veikia. Lempų sistema turi būti sukonstruota taip, kad 5-25 
sekundes po to, kai kiekvienas šaulys iššauna šūvį į iš anksto 
nustatytą skaičių taikinių, rodytų pauzę (mikrofonas neveikia). 
Pauzei pasibaigus, teisėjas privalo duoti komandą 
„PASIRUOŠTI“, ir kitas šauti turintis šaulys privalo per kitas 12 
sekundţių pasiruošti duoti signalą paleisti lėkštelę. 

 

f)     Nuo 3,00 m iki 4,00 m uţ šaudymo punktų linijos turi būti 
įrengtas takas, kuriuo šauliai privalo naudotis eidami iš 5-o 
punkto į 6-ą punktą. Šauliai negali eiti tarp tako ir šaudymo 
punktų. Uţ grįţimo tako turi būti į nuo 7,00 m iki 10,00 m aukštį 
pakelta viela, virvė ar kitas tinkamas barjeras. Ţiūrovams uţ šio 
barjero patekti neleidţiama. Teisėjas ir komisijos nariai yra 
atsakingi uţ tai, kad būtų laikomasi šios taisyklės. Šaudymo 
punktai, teisėjo pakyla ir operatoriaus pakyla turi būti tinkamai 
apsaugotos nuo saulės ir lietaus ir, išskyrus finalo rato aikšteles, 
turi būti atviros. 

 

- 224 - 2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas)



 

 

 
 
 

6.4.18.3.1 Tranšėjinė aikštelė 
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Nustatymai pateikti 9.17.3 lentelėje 

Grįţimo takas 

 

 

Teisėjo ir operatoriaus 

pakyla 

 

Nr. 1  Nr. 2  Nr.3  Nr. 4  Nr.5  
 
 

Nr. 6 

Šaudymo 
punktas 

 

Pastaba: Įėjimas gali būti iš bet 
kurios pusės, kaip parodyta, arba 
iš priekio (iš tos pačios, kaip 
tranšėjos, pusės). Jeigu įėjimas 
yra iš priekio, turi būti maţiausiai 
6 m atstumas nuo galinės sienos 
(iš vidaus) iki šalia esančios 
tranšėjų grupės centrinės 
tranšėjos centrinės linijos. 
Prieš pilant betoną, sujungti visus 
po ţeme ištiestus laidus 

 

Kryptys Pastaba: Vidinės 
sienos 
pavaizduotos tik 
dėl aiškumo 

 

Ţemyn Molinių lėkštelių 

kraštas 

0,5 m (± 0,1 m ) 
Paleidimo 
rankenos 
sukimosi taško 
atitraukimas 

 
 

1 punktas  2 punktas  3 punktas  4 punktas  5 punktas 

2 m  
Maţiausias 
vidinis 
matmuo 

 

Nuo 1,0 iki 1,1 m   
tarp tranšėjų 

 



 

 

 

  

fs6.4.19 Tranšėjinio ir dupletų šaudymo tranšėjos krašto dalis 

 

 
 

6.4.20 Dupletų šaudymo aikštelių standartai 
 

6.4.20.1 Tranšėjos kraštas 
 

Daţniausiai tranšėjinio šaudymo aikštelės pritaikomos dupletų šaudymo 
varţyboms, naudojant centrinę tranšėjų grupę, numeriai 7, 8 ir 9 tiesiai 
priešais 3-ią punktą. Ţiūrėti dupletų šaudymo aikštelių taisykles. 

 

6.4.20.2 Atstumai tarp tranšėjos kraštų 
 

6.4.20.2.1 Kada naudojami tranšėjos kraštai, ţiūrėti 6.4.18.2 taisyklę. 
 

6.4.20.2.2 Jeigu statomi atskiri dupletų šaudymo aikštelės kraštai, taip pat ţiūrėti 
6.4.18.2 taisyklę. Atstumas nuo vieno lauko centrinės mašinėlės iki kito 
lauko centrinės mašinėlės turėtų būti ne maţesnis nei 35,00 m. (Šaudant 
dupletus, lėkštelių paleidimo kampai nėra tokie platūs kaip tranšėjiniame 
šaudyme, taigi jų sumaţinti nereikia.) 

 

6.4.20.2.3 Tranšėjos (lėkštelių paleidimo mašinėlės) 
 

Dupletų šaudyme, prie kiekvienotranšėjos kraštopriekinės sienos turi būti 
pritvirtintos trys (3) tranšėjos. Nulio (0) laipsnių išėjimo taškas ant centrinės 
grupės tranšėjos turi būti paţymėtas tik daţų ţyme ant viršutinės stogo 
krašto pusės. Atstumas tarp grupės tranšėjų turi būti vienodas, nuo 1,00 m 
iki 1,10 m (ţiūrėti 6.4.18.3 taisyklę). Pirma (1) ir trečia (3) tranšėjosturi būti 
maţiausiai 1,50 m atstumu nuo galinės sienos. 
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a)   Tranšėja krašte turi būti įrengta taip, kad paleidimo svirties 
sukimosi centras būtų 0,50 m (+/-0,10 m) ţemiau nei 
viršutinis tranšėjos bokštelio stogo paviršius ir atitrauktas 
atgal 0,50 m (+/-0,10 m) nuo priekinio stogo krašto, kai 
tranšėja nustatyta 2 m pakėlimui. Tranšėjos gali būti visiškai 
automatinės (savaime uţsitaisančios ir pakylančios), pusiau 
automatinės (uţtaisomos rankomis ir savaime pakylančios) 
arba rankinės (uţtaisomos ir pakeliamos rankomis). Po 
komisijos apţiūros ir patvirtinimo kiekvienoje tranšėjoje turi 
būti priemonės, izoliuojančios jos pakėlimo kampą ir 
pagrindinės spyruoklės tempiklis. Visose tranšėjose turi būti 
priemonės, kurios leistų tiksliai nustatyti lėkštelių paleidimą. 
Prie visų rankomis uţtaisomų tranšėjų turi būti pritaisyti du 
stabdţiai. Stabdţiai reikalingi tam, kad lėkštelė negalėtų 
atsitiktinai ar tyčia judėti pirmyn ar atgal paleidimo svirtyje, 
šitaip keisdama iš anksto nustatytas lėkštelių kryptis. 
Kiekvienos tranšėjos kėlimo ir kampo dalys turi būti 
suţymėtos kas 10 laipsnių. 

 

b)  Tranšėjos turi būti paleidţiamos naudojant elektrinę rankinę 
sistemą arba elektrinę sistemą su mikrofonu. Jeigu 
naudojama rankomis valdoma valdymo sistema, ji turi stovėti 
tokioje padėtyje, kad traukikas galėtų aiškiai matyti ir girdėti 
šaulio signalą. Visuose ISSF čempionatuose turi būti 
naudojamas automatinis paleidimo prietaisas, kuris turi būti 
nustatytas taip, kad lėkšteles paleistų vienu metu iš karto po 
šaulio signalo. Jeigu naudojama elektrinė rankinė sistema, 
paleidimo prietaisas turi būti sukonstruotas taip, kad 
lėkštelėms paleisti būtų naudojamas tik vienas (1) mygtukas 
arba jungiklis. 

 

c)    Penki (5) šaudymo punktai turi būti išdėstyti tiesia linija, 15 m 
atstumu nuo tranšėjos krašto galinės kraštinės ir lygiagrečiai 
su ja. Kiekvienas punktas turi būti ryškiai paţymėtas 1,00 m x 
1,00 m kvadratu. 3-ias punktas turi būti linijos, kuri tęsiasi per 
daţais paţymėtą ţymę, ţyminčią nulio (2) laipsnių išėjimo 
tašką virš kiekvienos trijų mašinėlių grupės viduriniosios 
mašinėlės, centre. 2-as punktas yra 3,00–3,30 m atstumu 3-
iam punktui iš kairės, o 1-as punktas vienodu atstumu 2-am 
punktui iš kairės. Lygiai taip pat 4-as punktas yra 3,00–3,30 m 
atstumu 3-iam punktui iš dešinės, o 5-as punktas tokiu pat 
3,00–3,30 m atstumu 4-am punktui iš kairės (ţiūrėti paveikslą 
„Atskira aikštelė dupletų šaudymui―). Šeštasis (6) punktas taip 
pat turi būti paţymėtas maţdaug 2 m iš uţpakalinės dalies ir 
šiek tiek į kairę nuo 1-o punkto, kuriame varţybų pradţioje 
poziciją gali uţimti šeštąjį numerį turintis šaulys. Visuose 
šešiose (6) šaudymo punktuose turi būti įrengtas stalas arba 
staklės, ant kurių šauliai galėtų pasidėti papildomus šovinius 
ir įrangą. Punktai turi būti tvirti ir visomis kryptimis lygūs bei 
turi būti vienodame aukštyje su priekine tranšėjos krašto 
stogo kraštine. Kiekviename punkte (šešiuose) taip pat turi 
būti medţio rąstas, kilimas arba maţdaug 15 cm dydţio 
kvadrato ar apvalios formos storos gumos lakštas, ant kurio 
šaulys galėtų pasidėti savo ginklą. 
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d)   Tranšėjinio šaudymo aikštelės finalo ratuose prie kiekvieno 
mikrofono stovo nuo 40 cm iki 70 cm aukštyje turi būti 
pritvirtintos vidutinio intensyvumo spalvotos lempos, 
rodančios, kada mikrofonas veikia. Lempų sistema turi 
būti sukonstruota taip, kad 5–25 sekundes po to, kai 
kiekvienas šaulys iššauna šūvį į iš anksto nustatytą 
lėkštelių skaičių, rodytų pauzę (mikrofonas neveikia). 
Pauzei pasibaigus, teisėjas privalo duoti komandą 
„PASIRUOŠTI“, ir kitas šauti turintis šaulys privalo per 
kitas 12 sekundţių pasiruošti duoti signalą paleisti 
lėkštelę. 

 

e)    Nuo 3,00 m iki 4,00 m uţ šaudymo punktų linijos turi būti 
įrengtas takas, kuriuo šauliai privalo naudotis eidami iš 5-o 
punkto į 6-ą punktą. Šauliai negali eiti tarp tako ir 
šaudymo punktų. Uţ grįţimo tako turi būti į nuo 7,00 m iki 
10,00 m aukštį pakelta viela, virvė ar kitas tinkamas 
barjeras. Ţiūrovams uţ šio barjero patekti neleidţiama. 
Teisėjas ir komisijos nariai yra atsakingi uţ tai, kad būtų 
laikomasi šios taisyklės. Šaudymo punktai, teisėjo pakyla 
ir operatoriaus pakyla turi būti tinkamai apsaugotos nuo 
saulės ir lietaus ir, išskyrus finalo ratų aikšteles, turi būti 
atviros. 
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6.4.20.2.4 Atskira aikštelė dupletų šaudymui – trečia (3) mašina 
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Teisėjo ir 

operatoriaus pakyla 

Grįţimo takas 

Nr. 1 Nr.2 Nr.3 Nr. 4  Nr.5  
 

Nr. 6 

Šaudymo punktas 

Kryptys 
Pastaba: Vidinės 

sienos 

pavaizduotos tik 

dėl aiškumo 

Ţemyn Molinių lėkštelių kraštas 

Paleidimo 
rankenos sukimosi 
taško atitraukimas 

 

2 m  
Maţiausias 
vidinis 
matmuo 
 

 

Nuo 1,0 iki 1,1 m  tarp tranšėjų 

 



 

 

 
 

 

6.4.21 Apvalių aikštelių standartai 
 

6.4.21.1         Apvalią aikštelę sudaro du bokšteliai (aukštutinis bokštelis ir ţemutinis bokštelis) 
ir aštuoni (8) šaudymo punktai. Punktai nuo 1-o iki 7-o išdėstomi 19,20 m 
spindulio apskritimo atkarpoje ir pagrindinėje 36,80 m (paklaida+/-0,1 m) 
juostoje, kuri yra 5,50 m atstumu nuo apskritimo centro, paţymėto gairele. 

 

a)   Gairele paţymėtas apskritimo centras taip pat ţymi lėkštelių susikirtimo taško 
pagrindą. 

 

b)    1-as punktas statomas ant pagrindinės juostos galo kairėje, o 7-as punktas 
ant galo dešinėje, stovint bet kurioje apskritimo atkarpos vietoje, atsisukus į 
centro gairelę. Punktai nuo 2-o iki 6-o statomi ant apskritimo atkarpos 
vienodu atstumu vienas nuo kito esančiuose taškuose (tikslus atstumas 
tarp 1-o ir 2-o punktų centro priekyje, taip pat tarp 2-o ir 3-io punktų ir pan. 
yra 8,13 m ant juostos). 8-as punktas statomas pagrindinės juostos centre 
(ţiūrėti paveikslą). 

 

c) Nuo 1-o iki 7-o šaudymo punktai yra 0,90 m +/-0,05 m x 0,90 m+/-0,05 m 
kvadrato formos, kurio dvi kraštinės yra lygiagrečios per punktų ţymiklį 
(stoties centrą) perbraukto apskritimo spinduliui. 8-as šaudymo punktas yra 
stačiakampio formos, 0,9 m +/-0,05 m pločio ir 1,85 m +/-0,05 m ilgio, o jo 
ilgosios kraštinės yra lygiagrečios pagrindinei juostai. Kiekvieno šaudymo 
punkto vieta turi būti tiksliai nurodyta. Nuo 1-o iki 7-o šaudymo 
punklųţymikliai yra arčiausiai lėkštelių susikirtimo taško esančios kraštinės 
centre. 8-o šaudymo punkto ţymiklis yra pagrindinės juostos centriniame 
taške. Visi aštuoni (8) šaudymo punktaituri būti vienodame lygyje, +/- 0,05 m 
besiskiriančiame aukštyje. 

 

6.4.21.2 Lėkštelių atstumai, kampai ir pakilimai 
 

a)   Kiekvieno tranšėjos bokštelio tranšėja (lėkštelių paleidimo mašinėlė) turi 
būti nustatytoje vietoje. 

 

b) Iš aukštutinio bokštelio paleidţiamos lėkštelės turi pasirodyti taške, 
esančiame 0,90 m +/-0,05 m uţ 1-o punkto ţymiklio (matuojant išilgai 
ištiestos pagrindinės juostos) ir 3,05 m +/-0,05 m virš 1-o punkto lygio. Iš 
ţemutinio bokštelio paleidţiamos lėkštelės turi pasirodyti taške, esančiame 
0,9 m +/-0,05 m uţ 7-o punkto ţymiklio (matuojant išilgai ištiestos 
pagrindinės juostos) (patraukus0,75 m +/-0,05 m į pagrindinės juostos išorę) 
ir 1,05 m +/-0,05 m virš 7-o punkto lygio. 

 

c) Tinkamai paleistos lėkštelės turi perskrieti 0,90–0,95 m skersmens 
apskritimą, esantį 4,60 m +/-0,05 m virš centrinio taško. 

 

d) Esant ramioms oro sąlygoms, lėkštelės turi nuskrieti 68,00 m +/- 1,00 m 
atstumą, matuojant nuo bokštelio, esančio uţ 1-o ir 7-o punkto, fasado. 
Jeigu tinkamo atstumo negalima patikrinti matuojant, sprendimus dėl 
lėkštelių trajektorijų priima komisija. 
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e) Nuo 1-o iki 7-o šaudymo punktų ribos yra 40,30 m +/-0,10 m nuo kiekvieno 
bokštelio fasado. 8-o punkto šaudymo riba nustatoma pagal susikirtimo tašką 
tarp skriejimo tiesia linija nuo 4-o punkto iki 8-o punkto ir lėkštelių susikirtimo 
taško. Lėkštelės skriejimo kelyje, 40,30 m +/- 0,1 m atstumu nuo aukštutinio ir 
ţemutinio bokštelių, turi būti tinkami ţymikliai, nurodantys šaudymo ribas. 
Panašūs ţymikliai, nurodantys taisyklingai skriejančioslėkštelės atstumą, turi 
būti ties 67,00 m ir 69,00 m. 

 

f)     Kiekvienos tranšėjos bokštelio angoje turi būti įrengtas apsauginis skydas, kad 
šaulys nė viename punkte nematytų tranšėjos operatoriaus. Tokia atsargumo 
priemonė yra privaloma kaip saugumo priemonė siekiant apsaugoti operatorių 
galimo nuo tiesioginio ir rikošeto šūvio suţeidimo, o šaulius nuo suduţusių 
lėkštelių, iškylančių iš tranšėjos bokštelio angos. Uţ 4-o punkto ir lygiagrečiai 
pagrindinei juostai turi būti į nuo 7,00 m iki 10,00 m aukštį pakelta viela, virvė ar 
kitas tinkamas barjeras. Ţiūrovams uţ šio barjero patekti neleidţiama. Teisėjas 
ir komisijos nariai yra atsakingi uţ tai, kad būtų laikomasi šios taisyklės. 

 

g)   Tranšėjos turi būti paleidţiamos naudojant elektrinę rankinę sistemą arba 
elektrinę sistemą su mikrofonu (ţiūrėti pastabą toliau), su laiko matavimo 
prietaisu, kuris turi būti įrengtas taip, kad operatorius galėtų matyti ir girdėti 
šaulius. Visuose ISSF čempionatuose privaloma naudoti laikmatį. Taip 
sudaromos sąlygos paleisti lėkšteles per neapibrėţtą laiko tarpą, svyruojantį 
nuo paleidimo iš karto iki daugiausiai trijų (3) sekundţių po to, kai šaulys davė 
signalą paleisti jo lėkštelę. Paleidimo prietaisas turi būti sukonstruotas taip, kad 
paleidţiant dvi lėkšteles vienu metu būtų naudojamas tik vienas (1) mygtukas 
(arba jungiklis). 

 

h)    Pastaba.Jeigu naudojama elektrinėsistema su mikrofonu, ji turi būti 
sukonstruota taip, kad būtų vykdomas uţlaikymas atsitiktine tvarka, 
svyruojantis nuo 0,5 iki 3,0 sekundţių. 

 

i)     Viršutinio ir ţemutinio bokštelių išorėje turi būti pritaisyta spalvota lempa. 
Lempos turi uţsidegti iš karto po šaulio signalo ir uţgesti išsviedus lėkštelę 
(lėkšteles). Lempos turi būti aiškiai matomos teisėjams. Lempa turi būti įrengta 
ant apvalios aikštelės bokštelio šono, kuris atsuktas į ţiūrovų zoną, 2,20–2,80 
m aukštyje viršutinio bokštelio atveju ir 1,60–2,00 m aukštyje ţemutinio 
bokštelio atveju. 
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6.4.21.3 Apvalios aikštelės planas 
 

Visos naujos apvalios aikštelės turi atitikti šias specifikacijas. Iki 2013 m. statytos apvalios aikštelės, kurių 1-as ir 
7-as punktai atsukti į priešingą lėkštelių bokštelį, ir toliau laikomos tinkamomis ISSF čempionatams. 
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Taikinio atstumas  
68,0 m +/- 1,0 m 

 

40,3+/-0,1 m 

šaudymo riba 

Taikinio atstumas 
68,0 m +/- 1,0 m 
 

40,3+/-0,1 m 

šaudymo riba 

Centrinis taškas= Lėkštelių 

susikirtimo taškas 

Pagrindo juosta 

1 punktas 7 punktas 

Jau esančios 
apvalios 
aikštelės 
 

Jau esančios 
apvalios 
aikštelės 
 

Apvalios aikštelės planas 
(Visi matmenys nurodyti 

metrais) 
 
 



 

 

6.4.21.4 Apvalios aikštelės vaizdas 
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Centrinis taškas 

Šaudymo riba 

Skriejimo 
takas 
 

Susikirtimo taškas 
 

Šaudymo riba 

(Visi matmenys nurodyti metrais) 
 

Lėkštelių susikirtimo taško pagrindas yra 4,6 m virš 
centrinio apskritimo taško. Taisyklingai skriejanti 
lėkštelė turi praskrieti 0,90 +/- 0,05 m skersmens 
apskritimą, o apskritimo centras turi būti lėkštelių 
susikirtimo taške. 
 

Ţemutinis 
bokštelis 

Aukštutinis 
bokštelis 
 



 

 

 
 

 

6.5 KALIBRUOTĖS IR PRIETAISAI 
 

a)   Kiekvienas organizacinis komitetas ISSF Čempionatų 
metu privalo pasirūpinti visu kalibruočių ir prietaisų rinkiniu 
įrangos kontrolei;  

 

b)     išsamų įrangos kontrolės prietaisų, kurie reikalingi 
atliekant įrangos kontrolės patikras, sąrašą bei 
reikalavimus tokiems prietaisams ir jų specifikacijas 
galima rasti ISSF būstinėje; 

 

c)   ISSF techninis atstovas arba Įrangos kontrolės komisijos 
pirmininkas prieš varţybas privalo apţiūrėti ir patvirtinti 
visas kalibruotes ir prietaisus; 

 

d)   kalibravimo patikros įrangą, naudojamą įrangos kontrolės 
prietaisamstikrinti, galima rasti ISSF būstinėje, ir ją 
privaloma naudoti patikros prietaisams kalibruoti prieš 
kiekvieną patikros dieną ir tuomet, kai svarstoma apie 
diskvalifikaciją patikros po varţybų metu (kalibravimo 
ataskaitos formas galima rasti ISSF būstinėje); ir 

 

e)     matavimo prietaisai, naudojami šaulių aprangos storiui, 
tvirtumui ir lankstumuitikrinti, turi būti sukonstruoti pagal 
šią taisyklę (ţiūrėti toliau esančią 6.5.1 taisyklę) ir 
patvirtinti ISSF Techninio komiteto. 

 

6.5.1 Storio matavimo prietaisas 
 

Aprangos ir batų storiui matuoti naudojamas prietaisas turi 
matuoti dešimtosiomis milimetro dalimis (0,1 mm). 
Matavimasturi būti atliekamasnaudojant 5,0 kg svarmenį. 
Prietaisas turi turėti du (2) apskritus plokščius po 30 mm 
skersmens paviršius, esančius vienas priešais kitą. 
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6.5.2 Tvirtumo matavimo prietaisas 
 

Aprangos tvirtumui matuoti naudojamas prietaisas turi matuoti 
dešimtosiomis milimetro dalimis (0,1 mm) ir būti toliau nurodytų 
matmenų: 

 
A Matavimo cilindras = 60 mm skersmuo 

 

B 
 

Matavimo svarmuo 
 

= 
1000 g (įskaitant rankenėlę ir 

matavimo plokštelę C) 

C Matavimo plokštelė = 20 mm skersmuo 

D Skaitmeninis ekranas  rodantis 0,1 mm 

 
E 

Matavimo plokštelės (C) ir matavimo cilindro (A) kraštų 
suapvalinimas turi būti ne daugiau kaip 0,5 mm 

spindulio.  

 
 

 Matuojant tvirtumą medţiaga ant matavimo cilindro A turi 
gulėti lygiai, be ištempimų; ir 

 

 matavimo svarmuo B spaudţia matavimo plokštelę C ant 
matavimo cilindro A esančio audinio ar medţiagos. 
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Matavimo plokštelė (20 mm 

skersmens) 

Matavimo cilindras (60 mm 

skersmens) 

 

Skaitmeninis ekranas 

(rodantis 0,1mm) 
 



 

 

6.5.3 Bato pado lankstumo matavimo prietaisas 
 

Bato pado lankstumuimatuoti naudojamas prietaisas bato pado 
lankstumą esant tiksliam spaudimui iš viršaus (Nm) turi matuoti 
tiksliai irrezultatą pateiktilaipsniais. 
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Lenkiant sukamąją rankenėlę platforma 
pasikelia, prieš pasukimą buvęs kampas 
trakšteli arba lūţta ir šitaip parodoma, kad 
buvo pasiektas 15 Nm spaudimas. 
 

Bato lenkimo vieta 

Bato nosies padėtis 

prispaudus rankenėle 

22,5 laipsnių ţymos 

 



 

 

6.6 ČEMPIONATO ADMINISTRAVIMAS 
 

6.6.1 Čempionato programa ir tvarkaraštis 
 

6.6.1.1                Organizacinis komitetas privalo parengti čempionato programą, 
įskaitant kvietimus, tvarkaraščius, oficialų simbolį ar logotipą ir 
registracijos formas, bei pateikti ją ISSF generaliniam sekretoriui 
perţiūrėti ir patvirtinti (3.7.2 taisyklė). Pasaulio čempionato 
programos turi būti pateiktos likus penkiolikai (15) mėnesių iki 
renginio. Pasaulio taurės varţybų programos turi būti pateiktos 
ISSF generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip iki metų, einančių 
prieš metus, kuriais vyks Pasaulio taurės varţybos, lapkričio 1 d. 

 

6.6.1.2               Organizacinis komitetas ir techninis atstovas turi parengti išsamų 
kiekvieno čempionato rungčių tvarkaraštį(3.7.2.1.1 taisyklė). 
Čempionato tvarkaraštyje turėtų būti nurodyta oficiali dalyvių 
atvykimo diena, maţiausiai viena oficialių treniruočių diena, būtinos 
varţybų dienos ir išvykimo diena. Pasaulio čempionato 
tvarkaraščiai, įskaitant treniruočių dienas ir atidarymo bei uţdarymo 
ceremonijas, neturėtų viršyti 16 dienų. Organizacinio komiteto 
sprendimu, šaudyklos gali būti atidarytos treniruotėms prieš 
oficialią treniruočių dieną. 

 

6.6.1.3           Organizacinis komitetas ir techninis atstovas privalo nustatyti 
didţiausią kiekvienos programos rungties dalyvių skaičių 
(aikštelės talpumas), atsiţvelgiant į tai, ar bus priimami sportininkai, 
pasiekę MQS (maţiausią olimpinių ţaidynių kvalifikacijos taškų 
skaičių) arba OOC (ne varţybų metu), šaudymui suteiktą valandų 
skaičių, pamainų, komandų, šaudymo vietų skaičių ir pan. 

 

6.6.1.4                 Oficialią programą, patvirtintąISSF generaliniosekretoriaus, turi 
paskelbti organizacinis komitetas ir išsiųsti visoms ISSF 
federacijoms narėms likus dvylikai (12) mėnesių iki pasaulio 
čempionato arba penkiems (5) mėnesiams iki Pasaulio taurės 
varţybų. 

 

6.6.1.5                   Galutinis tvarkaraštis, kuriame nurodyta tiksli oficialių treniruočių, 
treniruočių prieš varţybas, atrankos ratų, kvalifikacijos ratų ir finalo 
ratų data ir laikas, turi būti parengtas kiek galima greičiau po 
galutinės registracijos terminopabaigos. Galutinį tvarkaraštį turi 
patvirtinti techninis atstovas. 

 

6.6.2 Treniruotės 
 

6.6.2.1                   Oficialios treniruotės. Pasaulio taurės varţybose į tvarkaraštį turi 
būti įtraukta visa viena oficialių treniruočių diena, einantipo 
oficialios atvykimo dienos. Papildomos oficialių treniruočių dienos 
gali būti įtrauktos į olimpinių ţaidynių ir pasaulio čempionatų 
tvarkaraštį. 
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6.6.2.2                   Treniruotės prieš varţybas (TPV). Programoje dieną prieš tam 
tikros rungties atrankos ar kvalifikacinių varţybų pradţią turėtų būti 
įtrauktos tos rungties treniruotės prieš varţybas. Šaudymo iš 
šautuvų, pistoletų ir į judančius taikiniusrungtyse dalyvaujantiems 
sportininkams turi būti leidţiama treniruotis šaudant į jiems skirtą 
varţybų taikinį maţiausiai 40 minučių per vieną etapą (30 minučių 
per etapą greitašaudţiųpistoletų rungties dalyviams,15 minučių 
sportininkui, dalyvaujančiam šaudymo į judančius taikiniusrungtyje) 
vieną dieną prieš rungtį. Tai yra papildomos treniruotės prie 
programoje numatytų oficialių treniruočių dienų (stendiniam 
šaudymui taikoma 9.6.2.1 taisyklė).  

 

6.6.2.3               Neoficialios treniruotės. Be oficialių treniruočių ir į tvarkaraštį 
įtrauktų treniruočių prieš varţybas, šauliams gali būti sudarytos 
papildomos galimybės treniruotis, jeigu yra pakankamai laisvų 
aikštelių ir personalo. 

 

6.6.3 Registracija ir registracijos patvirtinimas 
 

Nacionalinės federacijos turi pateikti registracijas ISSF 
Registracijos sistemoje iki galutinės registracijos termino, likus 30 
dienų iki oficialios atvykimo dienos (3.7.3.2 taisyklė). 

 

a)     Pavėluota registracija gali būti pateikta likus trims dienoms 
iki oficialios atvykimo dienos, jeigu sumokamas papildomas 
baudos mokestis ir yra laisvų registracijos vietų (3.7.3.4 
taisyklė); 

 

b)   komandų vadovai vos atvykę turi patvirtinti registraciją ir 
organizaciniam komitetui sumokėti taikomus mokesčius (3.7.4 
taisyklė); ir 

 

c)     registracijos pakeitimai galimi tik atsiţvelgiant į3.7.3 
taisyklę. Registracijos pakeitimai turi būti atlikti ne vėliau kaip 
iki dienos prieš konkrečios rungties treniruočių prieš varţybas 
12.00 val.  

 

6.6.4 Techninis susirinkimas 
 

Techninis susirinkimas, kuriam vadovauja varţybų direktorius ir 
techninis atstovas (atstovai), turi būti numatytas dieną prieš pirmųjų 
varţybų dieną, kad komandų vadovai būtų supaţindinti su varţybų 
informacija ir bet kokiais tvarkaraščio pasikeitimais. 

 

6.6.5 Starto sąrašai 
 

a)     Starto sąrašai su paskirtomis šaudymo vietomis ir etapais turi 
būti paskelbti ir išplatinti ne vėliau kaip iki dienos prieš bet 
kurios rungties treniruočių prieš varţybas dieną 16.00 val. 

 

b)     Dalyvių keitimas. Tik komandinėse rungtyse šaulys gali būti 
pakeistas kitu jau įregistruotu šauliu ne vėliau kaip likus 30 
minučių iki numatyto tos rungties starto laiko. Ši taisyklė 
taikoma visoms varţyboms, kurias sudaro kelios dalys ar 
kurios vykstakeletą dienų. 

 

6.6.6 Šaudymo vietų skyrimo principai 
 

a)   Šaudymo vietos ir etapai turi būti skiriami šauliams atsitiktine 
tvarka, priţiūrint techniniam atstovui, turinčiam tam skirtą 
kompiuterinę programą, arba traukiant burtus; 
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b)   kai burtai naudojami šaudymo pozicijomsnustatyti, techninis 
atstovas privalo patvirtinti, kad būtų atsiţvelgta į aikštelės 
apribojimus; 

 

c)    individualiems šauliams ir komandoms (valstybėms) turi būti 
sudarytos kiek įmanoma lygesnės šaudymo sąlygos; 

 

d)   tos pačios valstybės šauliams neturėtų būti skiriamos 
gretimos šaudymo pozicijos; 

 

e)  tos pačios valstybės šauliai turėtų būti kiek įmanoma 
nešališkiau paskirstyti tarp pamainų; 

 

f)     jeigu šaulių yra daugiau nei taikinių šaudymo iš pneumatinių 
šautuvų ar pneumatinių pistoletų rungtyse, taikiniai turi būti 
paskirstyti dviem (2) ar daugiau pamainų traukiant burtus; 

 

g)     jeigu komandų varţybose yra daugiau negu viena pamaina, 
komandos nariai turi būti vienodai paskirstyti tarp pamainų; 

 

h)   jeigu šaudymo iš šautuvų varţybos tęsiasi ilgiau negu vieną 
dieną, visi šauliai kiekvieną dieną toje pačioje pozicijoje ar 
pozicijose turi iššauti vienodą šūvių skaičių; ir 

 

i)       jeigu šaudymo pistoletais rungtis padalyta į du (2) etapus ar 
dvi dienas, visi šauliai privalo uţbaigti pirmąjį etapą prieš 
pradėdamiantrąjį etapą ar dieną. Dviejų dienų varţybose visi 
šauliai kiekvieną dieną turi šaudyti vienodą serijų skaičių. 

 

6.6.6.1 Atrankos rungtys lauko aikštelėse 
 

Jeigu šaulių skaičius viršija galimą aikštelėstalpumą, turi būti 
vykdoma atranka. 

 

a) Bet kokia atranka turi vykti po baigto šaudymo pratimo; 
 

b) atrankos etapai turi būti įtraukti į tvarkaraštį vieną dieną prieš 
numatytą kvalifikaciją; 

 

c)   kvalifikacijos šaulių skaičių turi sudaryti proporcingas 
aukščiausią kiekvieno atrankos etapo vertinimą turinčių šaulių 
skaičius, atsiţvelgiant į startuojančių dalyvių skaičių starto 
sąrašuose. Kvalifikaciją įvykdţiusių šaulių skaičius turi būti 
praneštas kiek įmanoma greičiau; 

 

d)   Formulė: tinkamų naudoti šaudymo vietų skaičius 
padalijamas iš bendro starto sąrašuose esančių šaulių 
skaičiaus, padauginto iš kiekvieno etapo starto sąrašuose 
esančių šaulių skaičiaus, ir suţinomas šaulių, iš atrankos 
etapo patenkančių į kvalifikaciją, skaičius, pvz. 60 šaudymo 
vietų ir 101 šaulys: 

 

1-asis etapas: 54 šauliai = 32,08–32 šauliai keliauja toliau; 
 

2-asis etapas: 47 šauliai = 27,92 –28 šauliai keliauja toliau; 
 

e)     kai atranka reikalinga komandinėse rungtyse, komandų nariai 
(valstybės) turi būti vienodai padalytos tarp atrankos etapų. 
Imami šių etapų komandų rezultatai; 
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f)     jeigu yra nepakankamai taikinių, kad galima būtų paskirti po 
du komandos narius iš kiekvienos komandos į pirmą pamainą 
ir po likusį kiekvienos komandos narį į antrą pamainą, tuomet 
būtina sudaryti tris etapus, po vieną kiekvienos komandos 
narį kiekvienojepamainoje; 

 

g)   kvalifikacijos neįvykdţiusiam šauliui negalima leisti toliau 
dalyvauti rungtyje; ir 

 

h)  jeigu tarp paskutinių atrankos vietų yra lygus rezultatas, 
vertinimo tvarka nustatoma pagal lygiųjų panaikinimo 
taisykles. 

 

6.6.6.2  Šaudymo vietų skyrimas.25 mgreitašaudţių pistoletų rungtis 
 

a)    Antra 30 šūvių serija turi prasidėti visiemsšauliams 
baiguspirmąją 30 šūvių seriją. Jeigu sportininkų yra maţiau, 
negu jų reikia, kad būtų visiškai uţpildytos visosserijos, 
šaudymo vietos turi būti skiriamos taip, kad pirmosios ir 
antrosiosserijos paskutinėse pamainose būtų tarpų; 

 

b)    2serijoje pamainų tvarka turi būti pakeista taip, kad šaulys, 
kuris pirmoje pamainoje šaudė kairėje pusėje esančiame 
šaudymo punkte, antroje pamainoje šaudytų dešinėje pusėje 
esančiame šaudymo punkte (tospačios aikštelės dalies) (ir 
atvirkščiai); ir 

 

c)     kai rungtis vykdoma vieną dieną, visi bet kurios 
pirmosiosserijos pamainos šauliai antroje serijoje šaudo visi 
kartu viena pamaina ir tose pačiose aikštelės dalyse, tik 
atvirkščiai, pavyzdţiui: 

 
 

Etapas 
 

Pamaina 
1 

aikštelės 
dalis 

2 aikštelės 
dalis 

3 aikštelės 
dalis 

4 aikštelės 
dalis 

 Sekcija A B C D E F G H 

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 3 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 4 25 26 27 28 29 30 31 32 

2 1 2 1 4 3 6 5 8 7 

2 2 10 9 12 11 14 13 16 15 

2 3 18 17 20 19 22 21 24 23 

2 4 26 25 28 27 30 29 32 31 
 

Kai rungtis vyksta dvi dienas, pirmoji antrosios serijos pamaina turi 
būti vidurinioji pirmosios serijos pamaina arba, jeigu yra vienodas 
pamainų skaičius, iš karto po pirmosios serijos vidurio einanti 
pamaina, pavyzdţiui: 
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Etapo 
diena 

Pamaina 1 aikštelės 
dalis 

2 aikštelės 
dalis 

3 aikštelės 
dalis 

4 aikštelės 
dalis 

 Sekcija A B C D E F G H 

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 3 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 4 25 26 27 28 29 30 31 32 

2 1 18 17 20 19 22 21 24 23 

2 2 26 25 28 27 30 29 32 31 

2 3 2 1 4 3 6 5 8 7 

2 4 10 9 12 11 14 13 16 15 
 

6.6.6.3  Stendinio šaudymo grupavimo ir burtų traukimo taisyklės pateiktos 
9.10.4 taisyklėje. 

 

6.6.6.4 Judantis taikinys 
 

a)   Kiekvienas šaulys per visas varţybas turi šaudyti jam skirtoje 
aikštelėje. Bet kokius aikštelių skyrimo pakeitimus galima 
atlikti tik komisijai nusprendus, kad skiriasi sąlygos aikštelėse, 
tokios kaip apšvietimo sąlygos; 

 

b)     jeigu rungtis vyksta vieną (1) dieną, antrojo etapo šaudymo 
tvarka turi išlikti tokia pati, kaip ir pirmojo etapo šaudymo 
tvarka; ir 

 

c)   jeigu rungtis vyksta dvi (2) dienas, ţemiausią vietą pirmosios 
dienos pabaigoje uţėmęs šaulys antrąją dieną šaudo pirmas, 
o aukščiausią vietą pirmosios dienos pabaigoje uţėmęs 
šaulys antrąją dieną šaudo paskutinis. 

 

6.7 VARŢYBŲ APRANGA IR ĮRANGA 
 

6.7.1                  ISSF nustato specifinius varţybų aprangos ir įrangos, kurią šauliai 
gali naudoti ISSF Čempionatuose, standartus; taip pat įrangos 
kontrolės patikros standartus, kad atitiktis šiems standartams būtų 
tikrinama siekiant uţtikrinti nešališkas ir etiškas varţybas, kuriose 
joks šaulys neįgytų nesąţiningo pranašumo prieš kitus šaulius. 

 

6.7.2                Šauliai privalo naudoti tik tokią įrangą ir drabuţius, kurie atitinka 
ISSF taisykles. Draudţiama naudoti bet kokį ginklą, prietaisą, 
įrenginį, reikmenį ar kitokį daiktą, kuris šauliui gali suteikti 
nesąţiningą pranašumą prieš kitus šaulius ir kuris nėra specialiai 
nurodytas šiose taisyklėse arba prieštarauja šių taisyklių dvasiai. 

 

6.7.3                 Šauliai yra atsakingi uţ tai, kad būtų uţtikrinta, jog visa jų ISSF 
Čempionatuose naudojama įranga ir apranga atitiktų ISSF 
taisykles. 

 

6.7.4                Visą šaulių šautuvų, pistoletų ir judančių taikinių įrangą tikrina 
Įrangos kontrolės komisija ir Organizacinio komiteto paskirtas 
Įrangos kontrolės skyrius; visą šaulių stendinio šaudymo įrangą 
tikrina stendinio šaudymo komisija (9.4.1 taisyklė). 
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6.7.5 Varţybų apranga ir įranga 
 

6.7.5.1            Specifinei šaulių naudojamai įrangai, naudojamai konkrečioje 
disciplinoje, taikomos taisyklės yra pateiktos tos disciplinos 
taisyklėse. 

 

6.7.5.2           Siekiant uţtikrinti, kad šaulių gebėjimai nebūtų dirbtinai sustiprinti, 
iš šautuvų, pistoletų ir į judančius taikinius šaudantiems šauliams 
draudţiama naudoti bet kokius specialius prietaisus, priemones ar 
aprangą, įskaitant „Kinesio―, medicinines ar panašias juostas, 
kurios imobilizuoja šaulio kojas, kūną ar rankas arba pernelyg 
sumaţina jų judėjimą. 

 

6.7.5.3 Galima naudoti tik garsą slopinančius prietaisus (klausos apsaugą). 
Draudţiama varţybų metu ir bet kuriose treniruotėse naudoti radiją, 
„iPod― grotuvus ar bet kokias panašaus tipo garsą skleidţiančias ar 
komunikacijos sistemas, išskyrus tuos atvejus, kai jas naudoja 
varţybų pareigūnai. 

 

6.7.6 ISSF aprangos kodeksas 
 

Sportininkai, treneriai ir pareigūnai yra atsakingi uţ tai, kad 
šaudyklose pasirodytų dėvėdami viešam sporto renginiui tinkamą 
aprangą. Šaulių ir pareigūnų dėvima apranga turi atitikti ISSF 
Aprangos kodeksą. Visą ISSF Aprangos kodeksą rasite 6.19 
punkte. 

 

6.7.6.1             Jeigu varţybose mūvimi šortai, jų ilgis nuo kojos apačios turi būti 
ne daugiau nei 15 cm virš kelio girnelės vidurio. 

 

6.7.6.2              Varţybose šauliai privalo avėti batus, atitinkančius šias taisykles. 
Šauliai negali avėti jokios rūšies sandalų ar nusiauti batų (būti su ar 
be kojinių). 

 

6.7.6.3            Reikalaujama, kad per apdovanojimo ceremonijas sportininkai 
prisistatytų vilkėdami savo oficialią nacionalinę aprangą ar 
nacionalinius sportinius kostiumus bei sportinius batus. 

 

6.7.6.4 Komisijos yra atsakingos uţ tai, kad būtų laikomasi ISSF Aprangos 
kodekso. 

 

6.7.7 Įrangos kontrolė 
 

Organizacinis komitetas privalo paskirti Įrangos kontrolės skyrių, 
kuris atlieka įrangos kontrolės patikrą priţiūrint Įrangos kontrolės 
komisijai. Įrangos kontrolės patikros paslauga turi būti prieinama 
visiems šauliams, kad jų įranga galėtų būti patikrinta prieš 
varţybas. Siekdami uţtikrinti, kad būtų laikomasi ISSF taisyklių, 
Įrangos kontrolės komisija ir Įrangos kontrolės skyrius privalo po 
varţybų atlikti atsitiktines patikras (6.7.9 taisyklė). 

 

6.7.7.1 Įrangos kontrolės procedūros 
 

a)  Organizacinis komitetas privalo pranešti komandų atstovams 
ir šauliams, kada ir kur jie gali pasitikrinti savo įrangą prieš 
varţybas ar jų metu. 

 

b)    Įrangos kontrolės skyrius turi būti atidarytas nuo oficialių 
treniruočių dienos iki pat paskutinės šaudymo iš šautuvų, 
pistoletų ir į judančius taikinius varţybų dienos, kad teiktų 
savanoriškos šaulių įrangos patikros paslaugą. 
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c)   Prieš kiekvieną patikrinimo dieną ir kai sprendţiama dėl 
diskvalifikacijos per patikrą po varţybų, tikrinant patikros 
prietaisus turi būti naudojama ISSF kalibravimo patikros 
įranga. 

 

d)    Jeigu šauliai nėra tikri, kad kurie nors jų įrangos vienetai 
praeis patikrą po varţybų, jie raginami atnešti tuos vienetus 
patikrinti į Įrangos kontrolės skyrių. 

 

e)     Įrangos kontrolės skyrius privalo pasirūpinti, kad visos 
šaudymo iš šautuvų rungties striukės ir šaudymo kelnės būtų 
paţymėtos plombomis su unikaliu serijos numeriu, kuris 
priskirtas šauliui. Plomba turi būti padaryta taip, kad jos 
nebūtų įmanoma nuimti nesulauţius. Anksčiau išduotos 
plombos vienkartinėms aprangos patikroms (2013 m. ir 
anksčiau) atitinka šį reikalavimą. Turi būti patikrinta, ar 
striukės ir kelnės, ant kurių nėra plombų, atitinka ISSF 
taisykles, ir prie jų turi būti pritvirtintos plombos, kurios yra 
priskirtos šauliui. Įrangos kontrolės komisija ir Šautuvų 
komisija naudoja striukių ir kelnių plombas atlikdamos 
atsitiktinį patikrinimą dėl atitikties 7.5.1.2 taisyklės 
reikalavimams. 

 

f)   Įrangos kontrolės skyrius turi saugoti tikrinamų ginklų, 
šaudymo striukių ir kelnių registrą. Įrangos kontrolės kortelėje 
nurodoma šaulio pavardė, ginklo markė (gamintojas), serijos 
numeris ir kiekvieno patikrinto ginklo kalibras. 

 

g)     Šaulys yra atsakingas uţ tai, kad bet kurio oro ar CO2 cilindro 
galiojimo data nebūtų pasibaigusi (daugiausiai dešimt (10) 
metų); tai patikrinti gali Įrangos kontrolė bei suteikti 
patariamojo pobūdţio rekomendacijų. 

 

h)   Viena įrangos kontrolės kortelės kopija atiduodama šauliui, 
kuris privalo šią kortelę visuomet turėti kartu su savo įranga. 
Jeigu šaulys pameta įrangos kontrolės kortelę, uţ jos 
pakeitimą taikomas 10,00 eurų mokestis; ir 

 

i)   Jeigu šautuvų rungties aprangos vienetas pakartotinai 
pateikiamas antram ar paskesniam patikrinimui tame pačiame 
čempionate, taikomas 20,00 eurų pakartotinės patikros 
mokestis.  

 

6.7.8  BIB (starto) numeriai ir šaulių dėvimi daiktai 
 

6.7.8.1                  Visiems šauliams turi būti suteikti BIB numeriai (starto numeriai), 
visų varţybų metu dėvimi ant viršutinių drabuţių nugaros virš 
liemens. BIB numeriuose turi matytis tame čempionate šauliui 
paskirtas numeris, pavardė, inicialai ir valstybės pavadinimas (tik 
TOK santrumpa). Jeigu naudojama valstybės vėliava, ji turi būti 
dedama TOK santrumpai iš kairės. Pavardţių raidţių aukštis turėtų 
būti kiek įmanoma didesnis, tačiau jokios raidės ar skaičiai negali 
būti maţesni nei 20 mm (stendinio šaudymo taisyklė, ţiūrėti 9.12.2, 
9.12.3 papunkčius). 
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6.7.8.2              BIB numerius visi šauliai privalo nešioti ant nugaros ir aukščiau 



 

 

liemens visuomet, kol dalyvauja treniruotėse prieš varţybas ir 
varţybose. Jeigu šaulys turi BIB numerį, bet jo nenešioja, jis negali 
varţytis. 

 

6.7.8.3              Visi šauliai privalo laikytis ISSF Tinkamumo, ISSF Komercinių 
teisių ir ISSF Finansavimo ir reklamos taisyklių. Šios taisyklės 
taikomos tokiems klausimams kaip emblemos, finansavimas, 
reklama ir komerciniai ţenklai ant aprangos bei numato kontrolę ir 
sankcijas. 

 

6.7.8.4           Leidţiama naudoti šoninius akidangčius (vienos kurios nors 
pusės ar abiejų pusių), pritvirtintus prie skrybėlės, kepuraitės, 
šaudymo akinių ar galvos raiščio, kurie neviršija 40 mm pločio 
(9.12.4 taisyklė, 60 mm stendinio šaudymo šauliams) (A). Priekinė 
šoninio akidangčio kraštinė negali būti išsikišusi toliau nei vidurinis 
kaktos taškas, ţiūrint iš šono. Apatinė šoninio akidangčio kraštinė 
negali būti nutolusi daugiau nei 20 mm ţemiau akies centro linijos. 

 

Draudţiama naudoti priekinius akidangčius, kuriais dengiama 
taikantis nenaudojama akis, jeigu jie yra daugiau nei 30 mm pločio 
(B). 

 

 
 

 
 
6.7.9 Patikra po varţybų 

 

6.7.9.1           Patikra po varţybų turi būti vykdoma pasibaigus atrankos ir 
kvalifikacijos ratams ir prisistatymo metu prieš finalą. Patikrose po 
varţybų, atliekamose 10 m ir 50 m šautuvų ir pistoletų rungtyse, 
privalo būti tikrinami maţiausiai penki (5) šauliai, įskaitant atsitiktine 
tvarka išrinktus finalininkus, atsitiktinei ir tikslinei patikrai išrinktus 
dalyvius. Kontrolėje po varţybų, atliekamoje 25 m pistoletų 
rungtyse, privalo būti tikrinamas maţiausiai vienas vieno etapo 
vienos pamainos šaulys. Patikrose po varţybų, atliekamose 
judančių taikinių rungtyse, privalo būti tikrinami maţiausiai trys (3) 
vienos rungties šauliai. Uţ patikrų po varţybų vykdymo prieţiūrą yra 
atsakinga Įrangos kontrolės komisija. Šautuvų patikrose po varţybų 
turi būti tikrinama šaudymo apranga, apatinė apranga, juostos ir 
šautuvai (jeigu taikoma, ir gaiduko svareliai). Pistoletų patikrose po 
varţybų turi būti tikrinami batai, juostos, gaiduko svareliai, pistoletų 
matmenys ir rankenos (8.12). Taip pat, jeigu taikoma, tikrinamas 
šaudmenų greitis ir kulkų svoris. Šaudymo į judantį taikinį 
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patikrose po varţybų turi būti tikrinamas šautuvų svoris, optinių 
taikiklių galia (10 m) ir ţymėjimo juostos. Atliekant aprangos ir 
juostų patikrą turi dalyvauti tos pačios, kaip ir šauliai, lyties arbitrai. 

 

6.7.9.2            Šaudymo iš šautuvų rungčių aprangos patikra atliekama iš karto po 
to, kai šaulys baigia šaudyti. Jeigu koks nors aprangos daiktas 
neatitinka reikalavimų, jis dar kartą tikrinamas po pirmosios 
patikros. Jeigu koks nors aprangos daiktas reikalavimų neatitinka 
antrą kartą, šaulys turi būti diskvalifikuotas. Prieš visas patikras po 
varţybų ir per jas drabuţiai negali būti apdorojami karščiu ar 
kitomis laikinomis ar ilgalaikėmis priemonėmis arba išnešti iš 
patikros posto. 

 

6.7.9.3            Jeigu šaulys neišlaiko patikros po varţybų, Įrangos kontrolės 
komisijos pirmininkas arba vienas Įrangos kontrolės komisijos 
pirmininko paskirtas komisijos narys privalo patvirtinti, kad patikra 
buvo atlikta teisingai ir kad šaulys yra diskvalifikuojamas. 
Patvirtinimo procedūroje turi būti naudojama ISSF kalibravimo 
patikros įranga, kuri patvirtintų, kad patikros prietaisų matavimai 
yra tikslūs. 

 

6.7.9.4                   Apeliacijas dėl diskvalifikacijos po patikros po varţybų galima teikti 
Apeliacinei komisijai. Apeliacinė komisija turi nuspręsti, ar patikra 
buvo atlikta teisingai, tačiau ji gali neatlikti pakartotinės patikros. 

 

6.7.9.5              Tikslinė patikra (šaulių parinkimas neatsitiktine tvarka) gali būti 
atliekama, kai komisija turi patikimų įrodymų, kad šaulys pakeitė ar 
bandė pakeisti savo ginklą ar įrangą. 

 

6.8 VARŢYBŲ KOMISIJOS PAREIGOS IR FUNKCIJOS 
 

Komisijos yra atsakingos uţ organizacinio komiteto paskirtų 
varţybų pareigūnų konsultavimą, prieţiūrą ir pagalbą jiems. 

 

a) Varţybų komisijos priţiūri kiekvienos rungties (šaudymo iš 
šautuvų, pistoletų, stendinio šaudymo, šaudymo į judančius 
taikinius) rungties vykdymą; 

 

b) Klasifikacijos komisijos priţiūri taškų skaičiavimo ir rezultatų 
valdymą; ir 

 

c)     Įrangos kontrolės komisijos priţiūri šaulių aprangos ir įrangos 
patikras. 

6.8.1                  Organizacinio komiteto paskirti aikštelių prieţiūros pareigūnai yra 
atsakingi uţ faktinį varţybų vykdymą, o komisijos veikia kaip 
patariamasis ir prieţiūros organas. Aikštelių prieţiūros pareigūnai ir 
komisija yra abipusiai atsakingi uţ treniruočių ir varţybų vykdymą 
pagal ISSF taisykles ir privalo uţtikrinti, kad varţybų metu būtų 
sąţiningai ir nešališkai laikomasi šių taisyklių. 

 

6.8.2                Eidami pareigas visi komisijų nariai privalo dėvėti oficialią ISSF 
komisijos liemenę (raudonos spalvos). Komisijos liemenes reikia 
įsigyti ISSF būstinėje. Rekomenduojama tuo metu, kai einamos 
pareigos, visiems aikštelių prieţiūros pareigūnams dėvėti 
skirtingas liemenes arba kitokias atpaţinimo priemones 
(pageidautina ţalios spalvos). Rekomenduojama, kad visi taikinių 
prieţiūros pareigūnai ir kitas personalas, kuris privalo eiti į 
šaudymo zoną, kad atliktų savo pareigas, dėvėtų šviesą 
atspindinčios spalvos liemenę arba gerai matomus rankų raiščius. 
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6.8.3               Prieš prasidedant varţyboms Varţybų komisija privalo apţiūrėti 
šaudyklas ir patikrinti organizacinius susitarimus bei aptarnaujančio 
personalo struktūrą ir pan., siekiant uţtikrinti, kad jie atitiktų ISSF 
taisykles. Komisijos patikros turi būti atliekamos koordinuotai su bet 
kokiomis ankstesnėmis techninio atstovo atliktomis patikromis. 

 

6.8.4                   Komisijos nariai privalo nuolat stebėti šaudymo pozicijas ir šaulių 
įrangą. 

 

6.8.5             Komisijos nariai turi teisę bet kuriuo metu per treniruotes ir 
varţybas patikrinti šaulių ginklus, įrangą, pozicijas ir pan. 

 

6.8.6               Per treniruotes ir varţybas komisijos nariai atsako uţ šaulių 
aprangos ir įrangos tikrinimą dėl to, ar ji atitinka ISSF Finansavimo 
ir reklamos taisykles (4.4-4.7, 6.7.8.3 papunkčiai); 

 

6.8.7              Varţybose komisijos nariai neturėtų eiti link šaulio, kol jis šauna 
šūvį (ar šūvių seriją greitošaudos rungtyse), nebent saugumo 
problema reikalauja neatidėliotinų veiksmų. 

 

6.8.8                      Varţybų metu šaudyklose visuomet turi būti didţioji komisijos narių 
dalis, kad prireikus komisija galėtų susirinkti ir priimti neatidėliotinus 
sprendimus. 

 

6.8.9                      Komisijos nariai turi teisę asmeniškai priimti sprendimus 
varţybose, tačiau esant abejonių, turėtų pasitarti su kitais komisijos 
nariais ir aikštelių prieţiūros pareigūnais. Jeigu komandos atstovas 
arba šaulys nesutinka su individualaus komisijos nario sprendimu, 
rašytiniu protestu gali būti reikalaujama priimti komisijos narių 
daugumos sprendimą. 

 

6.8.10          Priimdami sprendimus komisijos nariai privalo būti visiškai 
nešališki, neatsiţvelgiant į šaulių, su kuriais sprendimai susiję, 
tautybę, rasinę, religinę, etninę ar kultūrinę tapatybę. 

 

6.8.11         Komisijos privalo nagrinėti visus protestus, kurie komisijai 
pateikiami atsiţvelgiant į ISSF taisykles. Pasikonsultavusi su 
aikštelių prieţiūros pareigūnais ir kitais tiesiogiai susijusiais 
asmenimis, Komisija privalo priimti sprendimą dėl protesto. 

 

6.8.12                    Komisija privalo priimti sprendimus visais atvejais, kurie nenumatyti 
ISSF taisyklėse. Tokie sprendimai turi būti priimti laikantis ISSF 
taisyklių dvasios ir tikslų. Visi tokie sprendimai turi būti įtraukti į 
komisijos pirmininko ataskaitą, kuri po kiekvieno čempionato 
pateikiama techniniam atstovui. 

 

6.8.13               Šauliai ir komandų atstovai negali būti komisijos nariais. Bet kuriuo 
metu vykstant varţyboms komisijos nariai privalo nekonsultuoti, 
netreniruoti ir nepadėti šauliams, taip viršydami ISSF taisyklių 
kompetenciją. 

 

6.8.14          Komisijos pirmininkas atsako uţ vadovavimą komisijos 
tvarkaraščiams ir veiklai, kad būtų uţtikrinta, jog visuomet, įskaitant 
oficialias treniruotes ir treniruotes prieš varţybas, dalyvautų 
pakankamai komisijos narių. 
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6.8.15               Komisijos pirmininkas privalo parengti ataskaitą apie komisijos 
sprendimus ir veiksmus, kuri pateikiama ISSF generaliniam 
sekretoriui per techninį atstovą kiek galima greičiau po čempionato. 

 

6.8.16  Komisijos narių pareigos. Popieriniai taikiniai. Tik šaudymo iš 
25 m atstumo rungtys 

 

a)  Šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse, kuriose naudojami 
popieriniai taikiniai, kiekvienai šaudyklos daliai arba 
kiekvieniems nuo penkių (5) iki dešimties (10) taikinių turi 
būti paskirtas komisijos narys iš Klasifikacijos komisijos ir 
(arba) Šaudymo iš pistoletų rungčių komisijos. Jis turi būti 
kartu su taikinių teisėju prie taikinių linijos; 

 

b)     komisijos narys privalo patikrinti, ar visi taikiniai buvo 
apţiūrėti prieš pradedant skaičiuoti taškus, stengdamasis 
nustatyti teisingą šūvių skaičių, artumą prie taškų 
skaičiavimo linijų ir pan. Abejotinos situacijos turi būti 
išspręstos prieš pradedant skaičiuoti taškus; 

 

c)   sprendimus dėl abejotinų situacijų turi priimti du (2) 
komisijos nariai ir taikinių prieţiūros teisėjas vienu metu. 
Vienas komisijos narys veikia kaip pirmininkas ir, jeigu 
reikia, įstato įkišamąjį kalibrą; 

 

d)     prie taikinių linijos esantis komisijos narys privalo uţtikrinti, 
kad visi antrojo rezultatų registratoriaus prie taikinių linijos 
uţregistruoti rezultatai būtų teisingi, taip pat, kad į komisijos 
sprendimus būtų tinkamai atsiţvelgta ir jie būtų patvirtinti 
rezultatų kortelėse; ir 

 

e)     komisijos narys privalo pasirūpinti, kad taikiniai nebūtų 
uţlopyti ir kad spalvoti diskai nenurodytų šūvių, kol 
neišspręstos abejotinos situacijos ir antrasis rezultatų 
registratorius teisingai neuţregistravo rezultato. 

6.9 ORGANIZACINIO KOMITETO PAREIGŪNAI VARŢYBOSE 
6.9.1  Vyriausiojo aikštelių prieţiūros pareigūno (CRO) pareigos ir 

funkcijos 
6.9.1.1  Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas (CRO) turi būti paskirtas 

kiekvienoje šaudykloje. Jis vadovauja aikštelių prieţiūros 
pareigūnams ir šaudyklos personalui bei yra atsakingas uţ teisingą 
šaudymo rungties vykdymą. CRO yra atsakingas uţ šaudyklos 
komandų davimą bei bendradarbiavimo tarp šaudyklos personalo ir 
komisijos uţtikrinimą. 

6.9.1.2            CRO yra atsakingas uţ skubų bet kokios įrangos gedimo 
pašalinimą bei turi pasirūpinti šaudyklos naudojimui reikalingais 
specialistais ir ištekliais. Turi būti galimybė CRO bet kuriuo metu 
tiesiogiai naudotis remonto tarnybos paslaugomis. Visais atvejais, 
kurie viršija remonto tarnybos kompetenciją, turi būti numatytos 
papildomos nuostatos. 

6.9.2 Aikštelių prieţiūros pareigūno (RO) pareigos ir funkcijos 
Aikštelių prieţiūros pareigūnas (RO) turi būti paskirtas kiekvienoje 
šaudyklos dalyje arba kiekvienoms nuo penkių (5) iki dešimties 
(10) šaudymo vietų. Aikštelių prieţiūros pareigūnai privalo: 
a)   būti atsakingi prieš CRO uţ varţybų vykdymą jiems patikėtoje 

taikinių dalyje; 
b)   pakviesti šaulius į jų šaudymo vietas; 
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c)    patikrinti šaulių pavardes bei BIB numerius ir įsitikinti, kad jie 
sutampa su starto sąrašu; 

 

d)     uţtikrinti, kad šaulių ginklai, įranga ir reikmenys buvo patikrinti 
ir patvirtinti;  

e)    patikrinti šaulių šaudymo pozicijas ir pranešti komisijai apie 
bet kokius netikslumus; 

f)      uţtikrinti, kad būtų laikomasi CRO nurodymų; 
g)    imtis reikalingų veiksmų šalinant gedimus, nagrinėjant 

protestus, trukdymus ar sprendţiant bet kokį kitą varţymų 
metu iškylantį klausimą; 

h)     būti atsakingas uţ tai, kad naudojant popierinius taikinius 
rezultatų registratoriai tiksliai registruotų pataikymus; 

i)       priţiūrėti tinkamą taikinių eksploatavimą; 
j)      gauti protestus ir perduoti juos komisijos nariui; 
k)   būti atsakingas uţ visų netikslumų, trukdymų, nuobaudų, 

gedimų, skersinių šūvių, leidţiamo papildomo laiko, 
pakartotinių šūvių ir pan. registravimą pranešimo apie 
incidentą šaudykloje formoje bei ant taikinio arba 
atspausdintos juostos atitinkamai; ir 

l)      susilaikyti nuo bet kokių pokalbių su šauliais ar nuo kitokių 
komentarų apie rezultatus arba varţyboms likusį laiką. 

6.9.3  Vyriausiojo klasifikacijos pareigūno (CCO) pareigos ir 
funkcijos 

 

CCO turi būti paskirtas kiekvienam čempionatui. Jis vadovauja 
visiems klasifikacijos pareigūnams ir registracijos bei rezultatų 
administravimo personalui. CCO yra atsakingas uţ tai, kad visi 
taškų skaičiavimo ir rezultatų administravimo procesai būtų 
vykdomi teisingai. 

6.9.4  Rezultatų registratoriaus pareigos ir funkcijos. Popieriniai 
taikiniai 
Jeigu naudojami popieriniai taikiniai, prie kiekvienos šaudymo 
vietos gali būti paskirtas rezultatų registratorius. Rezultatų 
registratorius privalo: 

 

a)  uţpildyti arba patikrinti atitinkamą informaciją rezultatų 
kortelėje ir švieslentėje (šaulio pavardę, BIB numerį, 
šaudymo taško numerį ir t. t.); 

b)     turėti ţiūronus tuo atveju, jeigu naudojamasi nuotoliniu būtu 
valdomu taikinių keitimu. Jeigu rezultatų registratorius valdo 
taikinių keitimą, jis privalo kelias sekundes palaukti prieš 
duodamas signalą pakeisti taikinį tam, kad šaulys turėtų 
galimybę pastebėti pataikymą; 

c)    įvesti išankstinę kiekvieno pataikymo vertę rezultatų kortelėje 
ir rezultatų lentoje virš savo stalo arba šalia jo, kad ją 
pamatytų ţiūrovai; ir  

d)   aikštelėse, kuriose taikiniai prie šaudymo linijos grąţinami 
mechaniškai, surinkti taikinius iš karto po kiekvienos 
dešimties (10) šūvių serijos ir padėti juos į rakinamą tarą, 
kurią paima tam įgaliotas personalas ir pristato Klasifikacijos 
tarnybai. 
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6.9.5 Judančių taikinių rezultatų registratoriaus pareigos ir 
funkcijos. Popieriniai taikiniai 

 

a)   Patikrinti įrašus aikštelių paskyrimų sąraše ir rezultatų 
kortelėse, siekiant uţtikrinti, kad šaulio pavardė, BIB numeris, 
aikštelės numeris ir valstybė sutampa. 

 

b)     Uţregistruoti parodytą rezultatą ir palyginti jį su TV ekrane 
rodomais duomenimis, kai toks naudojamas. Įrašai rezultatų 
kortelėse turi būti daromi taip, kad Klasifikacijos tarnyba 
galėtų atskirti, kur yra kairė ir dešinė serija. 

 

6.9.6 Judančių taikinių linijos pareigūno pareigos ir funkcijos 
 

a)   Linijos teisėjas privalo būti tokioje vietoje, kad galėtų stebėti 
šaulio pasiruošimą ir išgirstų šaulio komandą 
„PASIRUOŠĘS“. Jis turi galėti rezultatų registravimo sistemą 
stebėti po kiekvieno šūvio, matyti taškų rezultatą ir tuo pat 
metu pastebėti signalą paleisti taikinį; ir 

 

b)   linijos teisėjas valdo pradţios mygtuką, „stop― mygtuką ir 
jungiklį, keičiantį judėjimą nuo lėto iki greito paleidimo. Jeigu 
elektroninio jungiklio mišraus paleidimo rungtyje nėra, šis 
būtinas perjungimas turi būti vykdomas pagal komisijos 
patvirtintą planą. 

 

6.9.7  Taikinių ir krašto prieţiūros pareigūnų pareigos ir funkcijos. 
Popieriniai taikiniai 

 

Krašto prieţiūros pareigūnų skaičius turi sutapti su aikštelių 
prieţiūros pareigūnų skaičiumi. Valdant tranšėjos kraštus, jie yra 
atsakingi uţ jiems priskirtą aikštelės dalį ar taikinių grupę, kad 
uţtikrintų, jog taikiniai keičiami greitai, į juos pataikyta, jie paţymėti 
ir pakelti kitam šaulio šūviui. Krašto prieţiūros pareigūnai privalo: 

 

a)    uţtikrinti, kad baltame taikinio paviršiuje nebūtų jokių 
pataikymo skylių, kad bet kokios pataikymo ţymės rėme būtų 
aiškiai paţymėtos; 

 

b)   jeigu taikinyje neįmanoma nustatyti pataikymo skylės, krašto 
prieţiūros pareigūnas yra atsakingas uţ tai, kad nustatytų, ar 
pataikymo skylė yra šalia esančiame taikinyje, ir, pasitaręs su 
komisija ir aikštelių prieţiūros pareigūnu, išspręstų situaciją; 

 

c)   naudojant automatines taikinių dėţes, krašto prieţiūros 
pareigūnai yra atsakingi uţ tinkamų taikinių sudėjimą į dėţes, 
taikinių išėmimą ir paruošimą pristatyti juos klasifikacijos 
tarnybai; ir 

 

d)    jie taip pat atsakingi uţ tai, kad ant taikinių būtų paţymėti bet 
kokie netikslumai, kurių galėjo atsirasti. 
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6.9.8  Judančių taikinių kraštų prieţiūrospareigūno pareigos ir funkcijos. 
Popieriniai taikiniai 

 

Kraštų prieţiūros pareigūnas ir jo padėjėjas privalo stovėti kiekvienoje visų 
varţybose naudojamų aikštelių pusėje. Atsiţvelgiant į naudojamą sistemą, 
taikinius gali keisti vienas kraštų prieţiūros aikštelės pareigūnas ir jo 
padėjėjas, jeigu yra pakankamai saugumo pertvarų. Kraštų prieţiūros 
pareigūnas arba jo padėjėjas yra atsakingas uţ taikinio pakeitimą standartiniu 
ritmu. Kraštų prieţiūros pareigūnas yra atsakingas uţ: 

 

a)    tai, kad į rėmą nurodyta seka būtų įstatomi tinkami taikiniai; 
 

b)   taisyklingą šaudymo iš 50 m atstumo centrinių taikinių ir dalinių taikinių 
pastatymą, taisyklingą pataikymų skylių uţdangų naudojimą, rezultato 
skaičiavimo ritmo nustatymą ir pan.; 

 

c)    taikinio apţiūrą po kiekvienos serijos ir uţtikrinimą, kad būtų teisingai 
signalizuojama kiekvieno pataikymo vertė ir vieta; 

 

d)   uţtikrinimą, kad prieš kiekvieną seriją taikinys būtų atsuktas tinkama 
kryptimi; 

 

e)   nustatant rezultatą turi būti skaičiuojama maţesnė arčiau taškų 
skaičiavimo gabarito esančių pataikymų skylių vertė; 

 

f)    kiekvieno etapo pabaigoje taikiniai turi būti išimti iš rėmo ir padėti į 
saugią talpyklą, kol bus perduoti Klasifikacijos tarnybai; 

 

g)    taikinių kurjeriai taikinius ir ataskaitos lapus turi perduoti Klasifikacijos 
tarnybai ne rečiau nei tada, kai šaudyti baigia kas antrasis šaulys;  

 

h)     parodomieji šūviai į šaudymo iš 50 m atstumo taikinius turi būti 
uţdengiami juodomis uţdangomis; 

 

i)     kiekviena serija prasideda 4 parodomaisiais šūviais. Jeigu šaulys 
nešauna parodomųjų šūvių, juodos uţdangos turi būti uţklijuotos ant 
atitinkamų taikinių uţ apskritimų; ir 

 

j)    varţybų pataikymų skylės šaudymo iš 50 m atstumo taikiniuose turi būti 
uţdengtos permatomomis uţdangomis. Norint kvalifikacijos tarnybai 
palengvinti rezultatų skaičiavimą, uţdengiama turi būti tik išorinė 
pataikymo skylės dalis šalia taškų skaičiavimo gabarito. Paskutinis 
pataikymas į kiekvieną taikinį turi likti neuţdengtas. 

 

6.9.9  Šaudymo iš 25 m atstumo taikinių prieţiūros teisėjas. Popieriniai 
taikiniai 

 

Taikinių prieţiūros teisėjas turi būti paskirtas kiekvienoje aikštelės dalyje arba 
kiekvienoms nuo penkių (5) iki dešimties (10) šaudymo vietų. Taikinių 
prieţiūros teisėjų skaičius turi sutapti su aikštelių prieţiūros pareigūnų 
skaičiumi. Taikinių teisėjas privalo: 

 

a)     būti atsakingas uţ jam patikėtą taikinių grupę; 
b)   reikalauti, kad komisijos narys atkreiptų dėmesį į visus abejotinos vertės 

pataikymus ir, priėmus sprendimą, privalo parodyti pataikymo vietą ir 
vertę; 
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c)     pasirūpinti, kad taikinių taškai būtų skaičiuojami greitai, tiksliai, kad jie 
būtų veiksmingai paţymėti, sutvarkyti ir (ar) pakeisti, jeigu būtina ir to 
reikalaujama pagal taisykles; ir 

 

d)   padėti sprendţiant abejotinas situacijas pagal ISSF taisykles, tariantis su 
aikštelių prieţiūros pareigūnu ir komisija. 

 

6.9.10  Antrasis šaudymo iš 25 m atstumo rezultatų registratorius. Popieriniai 
taikiniai 

 

Visuose visų šaudymo iš 25 m atstumo rungčių etapuose taškai oficialiai 
skaičiuojami aikštelėje. Antrasis rezultatų registratorius yra prie taikinių linijos. 
Jis privalo rezultatų kortelėse registruoti taikinių prieţiūros teisėjo pasakytus 
rezultatus. Jeigu rezultatų registratoriaus ir antrojo rezultatų registratoriaus 
paţymėtas rezultatas skiriasi ir tos problemos negalima išspręsti, galiojančiu 
laikomas antrojo rezultatų registratoriaus paţymėtas rezultatas. 

 

6.9.11  Šaudymo iš 25 m atstumo taikinių ţymėtojas. Popieriniai taikiniai 
 

Baigus skaičiuoti taškus, taikinių ţymėtojas uţdengia skyles taikinyje, patikros 
lapuose ir papildomuose taikiniuose arba pakeičia taikinius ar patikros lapus, 
kaip to reikalaujama. 

 

6.10 EST VARŢYBŲ VALDYMAS 
 

6.10.1 EST techniniai pareigūnai 
 

a)    EST techniniai pareigūnai yra atsakingi uţ taikinių su elektronine taškų 
skaičiavimo sistema naudojimą ir prieţiūrą; 

 

b)  EST techniniai pareigūnai gali patarti aikštelių prieţiūros pareigūnams ir 
komisijos nariams, tačiau negali priimti sprendimų dėl ISSF taisyklių 
taikymo; ir 

 

c)   EST techninius pareigūnus paprastai skiria oficialių rezultatų rengėjas 
arba tai privalo būti naudotis EST ir valdyti elektroninę varţybų 
administravimo sistemą specialiai apmokyti asmenys. 

 

6.10.2 Taikinių prieţiūros teisėjai 
 

Taikinių prieţiūros teisėjus Organizacinis komitetas skiria tam, kad jie padėtų 
naudojant ir priţiūrint EST: 

 

a)    prieš kiekvieną kiekvienos rungties pamainą taikinių prieţiūros  teisėjai 
privalo uţtikrinti, kad baltame taikinio paviršiuje nebūtų jokių pataikymų 
skylių ir kad visos pataikymų ţymės rėme būtų aiškiai paţymėtos; 

 

b)   varţybose taikinių prieţiūros teisėjai uţdengia papildomus taikinius ir 
papildomas korteles bei keičia patikros lapus; ir 

 

c)   papildomų taikinių, papildomų kortelių ir patikros lapų negalima 
uţdengti ar pakeisti tol, kol nebaigtas visas taškų skaičiavimas. 
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6.10.3  Komisijos narių pareigos. Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo 
sistema 

 

6.10.3.1           Klasifikacijos komisijos narys (nariai) turi būti aikštelėse, kad priţiūrėtų 
klasifikacijos procesą ir padėtų sprendţiant bet kokius su taškų skaičiavimu 
susijusius klausimus. Visais atvejais, kuomet reikia imtis veiksmų ar priimti 
sprendimus, tačiau yra tik du ar maţiau Klasifikacijos komisijos narių, padėti 
turi varţybų komisijos nariai. 

 

6.10.3.2 Prieš kiekvieną rungties pamainą komisijos narys privalo patikrinti 
taikinius su elektronine taškų skaičiavimo sistema ir patvirtinti, kad: 

 

a)    baltame taikinio paviršiuje nėra pataikymų skylių; 
b)    rėme nėra paţymėtos jokios pataikymų ţymės; 
c)    patikros lapai pakeisti naujais; ir 
d)   papildomose kortelėse ir papildomuose taikiniuose nėra pataikymų uţ 

centrinės zonos, kurią dengia patikros lapai. 
 

6.10.4 Šaudymas į taikinius su elektronine taškų skaičiavimo sistema 
 

a)  Per treniruotes šauliai privalo susipaţinti su valdymo mygtukais, kurie 
keičia taikinių pateikimą valdymo ekrane (galimybė KEISTI VAIZDO 
MASTELĮ) ir kurie parodomuosius taikinius (PARODOMIEJI) keičia į 
įskaitinius taikinius (ĮSKAITINIAI); 

 

b)    šaudymo iš 10 m, 25 m ir 50 m atstumorungtyse šūvių keitimą iš 
parodomųjų šūvių į ĮSKAITNIUS šūvius valdo šaudyklos personalas, 
išskyrus šaudymo iš 50 m atstumo trijų pozicijų rungtis, kuriose uţ 
ĮSKAITINIŲ šūvių keitimą parodomaisiais šūviais ir vėliau vėl 
ĮSKAITINIAIS šūviais yra atsakingas šaulys. Jeigu kuriam nors šauliui 
iškyla abejonių, jis turi paprašyti aikštelių prieţiūros pareigūno pagalbos; 

 

c)    draudţiama uţtemdyti šaulio valdymo ekraną ar kurią nors ekrano dalį. 
Varţybų komisija ir šaudyklos personalas turi matyti visą ekraną; 

 

d)  šauliai ir varţybų pareigūnai negali liesti spausdintuvo valdymo pultų 
ir (ar) spausdintuvo juostelių nepasibaigus kiekvienai pamainai ar 
rungčiai, išskyrus atvejus, kai tai daryti leidţia komisija; 

 

e)     norėdami pripaţinti savo rezultatą, šauliai turėtų pasirašyti ant 
spausdintuvo juostelės (šalia bendro rezultato) prieš palikdami aikštelę; 

 

f)    jeigu šaulys nepasirašo ant spausdintuvo juostelės, komisijos narys 
arba varţybų pareigūnas turi paţymėti tokią juostelę, kad ją būtų galima 
nusiųsti Klasifikacijos tarnybai. 

 

6.10.5 Skundai dėl taškų skaičiavimo parodomųjų šūvių metu 
 

Jeigu parodomuosius šūvius šaudęs šaulys pasiskundţia dėl neteisingo šūvio 
(šūvių) registravimo ar vertinimo, komisija gali jam pasiūlyti pereiti prie kitos 
šaudymo vietos. 
a) Šauliui suteikiama atitinkamai papildomo laiko; 
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b)    Komisija kiek įmanoma greičiau patikrina parodomąjį šūvį (šūvius) pirminėje 
šaudymo vietoje, taikydama EST patikros procedūras; ir 

c)  jeigu po tokios paskesnės patikros pasitvirtina, kad pirminėje šaudymo vietoje 
esančio taikinio rezultatai yra teisingi, šaulys baudţiamas IŠSKAITANT du (2) 
taškus iš ţemiausios jo pirmosios varţybų serijos šūvio vertės. 

 

6.10.6 Popierinės ar guminės juostelės nepakilimas 
 

Jeigu komisija patvirtina, kad problema, lėmusi šaulio skundą, kilo dėl to, kad 
nebuvo teisingai pakelta popierinė ar guminė juostelė: 

 

a)     šaulys perkeliamas į atsarginę poziciją; 
 

b)     jam leidţiama atlikti neribotą parodomųjų šūvių skaičių per likusį 
rungties laiką ir bet kokį suteiktą papildomą laiką; 

 

c)    jis pakartotinai iššaudo komisijos nustatytą ĮSKAITINIŲ šūvių skaičių ir 
tiek šūvių, kiek reikia rungčiai uţbaigti; 

 

d)    pasibaigus pamainai Klasifikacijos komisija nusprendţia, kuriuos šūvius 
į kiekvieną taikinį skaičiuoti; ir 

 

e)   šauliui įskaitomi visų šūvių, kurie buvo teisingai parodyti pirmojo taikinio 
ekrane, rezultatai ir visų ĮSKAITINIŲ šūvių, iššautų į antrąjį taikinį, kurie 
buvo būtini šaudymo pratimui uţbaigti, rezultatai. 

 

6.10.7 Protestas dėl pataikymo vertės 
 

Jeigu pataikymas uţregistruojamas ir parodomas, bet šaulys uţprotestuoja 
nurodytą vertę pagal 6.16.6.2 taisyklę: 
 

a) pasibaigus pamainai ir prieš nustatant taikinių sistemas kitai pamainai, 
techniniai arba aikštelių prieţiūros pareigūnai turi sugeneruoti išsamius 
spausdintinius rezultatus (spausdintas ŢURNALAS) apie visus šaudymo 
takelius, dėl kurių buvo pateikti protestai ar skundai; 
 

b) pasibaigus pamainos varţyboms, taikomos EST patikros procedūros; 
 

c)   bet kokį nenurodytą ar klaidingai nurodytą pataikymą turi įskaityti 
Klasifikacijos komisija; ir  

 

d)  jeigu Klasifikacijos komisija nustato, kad uţprotestuotas pataikymas buvo 
įskaitytas teisingai, taikoma dviejų taškų nuobauda (6.16.6.2 taisyklė). 

 

6.10.8 TAIKINIŲ SU ELEKTRONINE TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA PATIKROS 
PO PROTESTO DĖL REZULTATO AR SKUNDO TVARKA 

 

Jeigu pateikiamas protestas dėl rezultato, skundas ar pataikymo 
nenustatymas ir t. t., komisijos narys privalo surinkti toliau nurodytus daiktus 
(ant kiekvieno turi būti nurodytas šaudymo vietos numeris ir kortelės, lapo 
arba taikinio orientacija, pamaina ir serija bei daiktų surinkimo laikas): 
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a)    patikros lapas (šaudymo iš 25 m ar 50 m atstumo rungtyse). Jeigu kuris 
nors pataikymas yra ne patikros lape, prieš pašalinant patikros lapą turi 
būti susietas geometrinis ryšys tarp pataikymo skylių patikros lape ir 
papildomos kortelės; 

 

b) papildoma kortelė (šaudymo iš 25 m, 50 m ar 300 m atstumo rungtyse); 
 

c) papildomas taikinys (25 m);  

d) juoda popieriaus juostelė (10 m);  

e) juodas guminė juostelė (50 m);  

f) pranešimas apie incidentą šaudykloje; 

g) LOG spaudinys; ir 
 

h) duomenų išrašas iš taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema 
kompiuterio (jeigu būtina). 

 

6.10.8.1               Komisijos narys turi patikrinti EST fasadą ir rėmą bei uţrašyti pataikymų, 
esančių uţ juodos taikymosi ţymos, vietą. 

 

6.10.8.2            Negalima IŠVALYTI ŢURNALO prieš tai negavus Klasifikacijos komisijos 
leidimo.  

 

6.10.8.3                Turi būti suskaičiuotas pataikymų skylių skaičius ir atsiţvelgta į jų vietą. 
 

6.10.8.4         Komisijos nariai privalo patikrinti šiuos daiktus ir atlikti nepriklausomą 
vertinimą prieš priimant oficialų komisijos sprendimą. 

 

6.10.8.5             Komisijos narys turi stebėti, kad neįvyktų jokia fizinėsu valdymo kompiuterio 
rezultatais susijusi intervencija (pvz., nuobaudų registravimas, po gedimų 
pataisyti rezultatai ir pan.). 

 

6.10.9 EST GEDIMAI 
 

Šios taisyklės taikomos šaudymo iš 10 m, 50 m ir 300 m atstumo EST. 
Procedūras, susijusias su šaudymo iš 25 m atstumo EST gedimais, rasite 
8.10 taisyklėje. Procedūras, susijusias su judančių taikinių EST gedimais, 
rasite 10.11 taisyklėje. 

 

6.10.9.1 Sugedus VISIEMS taikiniams aikštelėje  
 

a)   Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas ir komisija turi uţregistruoti 
gedimo laiką ir praėjusį šaudymo laiką; 

 

b)   visi kiekvieno šaulio iššauti varţybų šūviai turi būti suskaičiuoti ir 
uţregistruoti. Tuo atveju, kai sutrinka elektros energijos tiekimas 
šaudykloje, gali tekti laukti, kol bus atnaujintas energijos tiekimas, kad 
būtų galima nustatyti taikinio uţregistruotą (nebūtinai šaudymo taško 
ekrane) pataikymų skaičių; ir 
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c)    pašalinusgedimą ir visiškai atkūrus šaudyklos valdymą, prie likusio 
varţybų laiko pridedamos papildomos penkios (5) minutės. Varţybų 
atnaujinimo laikas turi būti paskelbtas per garsiakalbių sistemą likus 
maţiausiai penkioms (5) minutėms iki varţybų pradţios. Šauliams turi 
būti leista grįţti į savo pozicijas per šias penkias (5) minutes iki varţybų 
atnaujinimo. Per likusį šaudymo laiką turi būti leidţiama iššauti neribotą 
parodomųjų šūvių skaičių, tačiau tik prieš atnaujinant varţybų šaudymą. 

 

6.10.9.2 Sugedus VIENAM taikiniui 
 

a)   Jeigu EST neįmanoma sutaisyti per penkias (5) minutes, šaulys turi būti 
perkeltas į atsarginę poziciją; 

b)   šauliui pasiruošus šaudyti, prie likusio varţybų laiko pridedamos 
papildomos penkios (5) minutės; ir 

c)  jam leidţiama iššauti neribotą skaičių parodomųjų šūvių prieš pradedant 
šaudyti likusius varţybų šūvius. 

 

6.10.9.3 Jeigu pataikymas neuţregistruojamas arba neparodomas ekrane 
 

Šaulys privalo nedelsdamas apie gedimą pranešti arčiausiai esančiam 
šaudyklos pareigūnui. Šaudyklos pareigūnas privalo raštu pasiţymėti skundo 
laiką. Į šaudymo vietą turi prisistatyti vienas ar daugiau komisijos narių. 
Šauliui turi būti nurodyta atlikti vieną ĮSKAITINĮ šūvį į savo taikinį. 

 

Jeigu jo pataikymo vertė ir vieta uţregistruojama ir parodoma ekrane: 
 

a)    šauliui turi būti nurodyta tęsti varţybas; 
 

b)   šio papildomo pataikymo vertė, vieta ir laikas turi būti uţregistruoti, šūvio 
numeris (įskaičius praleistąjį šūvį) ir jo vertė bei pataikymo vieta kartu su 
šaudymo vietos numeriu turi būti raštu nurodyti komisijai ir uţregistruoti 
šaudyklos registre bei pranešime apie incidentą šaudykloje; 

 

c)   pasibaigus šiai pamainai, taikomos EST patikros procedūros. 
Naudodamasi šia informacijair atsiţvelgdama į papildomo pataikymo 
laiką bei jo vietą Klasifikacijos komisija nustato, ar visi šūviai, įskaitant 
papildomą šūvį, buvo įtraukti į kompiuterio protokolą; 

 

d)    jeigu visi pataikymai buvo uţregistruoti teisingai, tuomet abejotinas 
pataikymas (pataikymas, kuris nebuvo uţregistruotas ar parodytas), 
įskaitomas į šaulio taškų skaičių, taip pat ir šūvis, kuris buvo iššautas iš 
karto po to (kaip papildomas šūvis), tačiau paskutinis iššautas šūvis 
(papildomas varţybose) yra anuliuojamas; 

 

e)    jeigu abejotinas pataikymas nenustatomas nei taikant EST patikros 
procedūras, nei kitaip, tuomet į šaulio taškų skaičių įskaičiuojami tik 
teisingai uţregistruoti pataikymai, išskyrus paskutinį paleistą šūvį 
(papildomą varţybose); ir 
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f)     jeigu abejotinas pataikymas nebuvo įrašytas į kompiuterio atmintį, 
tačiau buvo nustatytas kitaip, Klasifikacijos komisija nustato pataikymo, 
dėl kurio abejojama, pagrįstumą. 

 

6.10.9.4       ARBA: jeigu nurodytas iššauti papildomas šūvis neuţregistruojamas ir 
neparodomas, o EST neįmanoma sutaisyti per penkias (5) minutes: 

 

a)     šaulys turi būti perkeltas į atsarginę poziciją; 
 

b)    jam pasiruošus šaudyti, prie likusio varţybų laiko pridedamos 
papildomos penkios (5) minutės ir jam leidţiama atlikti neribotą 
skaičių parodomųjų šūvių; 

 

c)     šaudymo iššautuvų ir pistoletų iš 50 m ir 10 m atstumo rungtyse 
šaulys pakartoja du (2) ĮSKAITINIUS šūvius, kurie nebuvo uţregistruoti 
ar parodyti naudojant ankstesnį taikinį. 

 

6.10.9.5             ARBA: šaudymo iš 10 m atstumo į judančius taikinius rungtyse šauliui 
suteikiamos dvi (2) minutės grįţti į savo poziciją ir leidţiami du (2) papildomi 
parodomieji šūviai (10.7.3.9 taisyklė). Tuomet jis pakartoja du (2) varţybų 
šūvius, kurie nebuvo uţregistruoti ar parodyti naudojant ankstesnį taikinį, ir 
iššauna likusius serijos šūvius. Šauliui įskaitomas visų pataikymų, kurie buvo 
teisingai parodyti pirmojo taikinio ekrane, rezultatas ir visų tinkamai paleistų 
varţybų šūvių, iššautų naudojant antrąjį taikinį, rezultatas. Jeigu du (2) 
papildomi šūviai vėliau aptinkami kompiuterio ankstesnio šūvio protokole, jie 
yra anuliuojami. 

 

6.11 VARŢYBŲ PROCEDŪROS (taip pat ţiūrėti 6.17 punktą, finalo  
varţybų procedūros) 

 

6.11.1  Šaudymo iš šautuvų ir pistoletų iš 50 m ir 10 m atstumo rungtys 
 

6.11.1.1 Pasirengimo ir taikymosi laikas 
 

Prieš pradedant ĮSKAITINĮ šaudymą šauliams turi būti suteiktas 15 minučių 
pasirengimo ir taikymosi laikas, kad jie galėtų galutinai pasiruošti ir iššauti 
neribotą skaičių parodomųjų šūvių. 

 

a)    Pasirengimo ir taikymosi laikas turi būti skaičiuojamas taip, kad baigtųsi 
apytiksliai 30 sekundţių prieš oficialiai prasidedant ĮSKAITINIO 
šaudymo laikui; 

b)    parodomieji taikiniai turi būti matomi maţiausiai 15 minučių prieš 
prasidedant pasirengimo ir taikymosi laikui; 

c)     kol vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas nepakvietė šaulių prie 
linijos, savo šaudymo vietose padėti savo ginklų ir įrangos jie negali; 

d)   vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas privalo pakviesti šaulius 
prie linijos likus maţiausiai 15 minučių prieš prasidedant pasirengimo ir 
taikymosi laikui; 

e)    jeigu yra daugiau nei viena pamaina, kiekvienai pamainai turi būti 
suteikta tiek pat laiko atsinešti savo įrangą prie šaudymo linijos;  
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f)   vyriausiajam aikštelių prieţiūros pareigūnui pakvietus šaulius prie 
linijos, jiems leidţiama paimti ginklus, atlikti bandomuosius šūvius (juos 
atliekant saugumo vėliavėlės gali būti išimtos) arba atlikti laikymo ir 
taikymosi pratimus prie šaudymo linijos, prieš prasidedant pasirengimo 
ir taikymosi laikui; 

g)   per 15 minučių prieš pasirengimo ir taikymosi laiko pradţią komisija ir 
aikštelių prieţiūros pareigūnai turi uţbaigti patikras prieš varţybas; 

h) pasirengimo ir taikymosi laikas prasideda sulig komanda 
„PASIRENGIMO IR TAIKYMOSI LAIKAS…STARTAS“. 
Prieš „STARTO“ komandą negalima iššauti jokio šūvio; 

i)     šaulys, kuris iššovė prieš „STARTO“pasirengimo ir taikymosi laikui 
komandą, gali būti diskvalifikuotas, jeigu paţeidţiamas saugumas. 
Jeigu saugumas nepaţeidţiamas (6.2.3.4 taisyklė), pirmasis varţybų 
šūvis turi būti įrašytas kaip nepataikymas (0); 

j)    praėjus 14 minučių ir 30 sekundţių nuo pasirengimo ir taikymosi laiko 
pradţios, aikštelių prieţiūros pareigūnas turi pranešti „30 
SEKUNDŢIŲ“; 

k)  pasirengimo ir taikymosi laikui pasibaigus, vyriausiasis aikštelių 
prieţiūros pareigūnas privalo duoti komandą „PASIRENGIMO IR 
TAIKYMOSI PABAIGA…STOP“. Turi būti trumpa, apytiksliai 30 
sekundţių pauzė, per kurią taikinių prieţiūros teisėjas nustato taikinius 
ĮSKAITINIAM šaudymui; ir 

l)    jeigu šaulys paleidţia šūvį po „PASIRENGIMO IR TAIKYMOSI 

PABAIGA…STOP“ komandos, bet prieš „VARŢYBŲ 

ŠAUDYMAS…STARTAS“ komandą, šūvis turi būti skaičiuojamas kaip 

ĮSKAITINIS šūvis ir pirmajam varţybų šūviui turi būti taikoma dviejų (2) 

taškų nuobauda. 

6.11.1.2 ĮSKAITINIO šaudymo STARTAS 
a)    Kai visi taikiniai nustatyti ĮSKAITINIAM šaudymui, vyriausiasis aikštelių 

prieţiūros pareigūnas duoda komandą „VARŢYBŲ 
ŠAUDYMAS…STARTAS“. Laikoma, kad ĮSKAITINIS šaudymas 
prasideda šiam pareigūnuidavuskomandą „STARTAS“. 

b)    kiekvienas po ĮSKAITINIO šaudymo pradţios paleistas šūvis turi būti 
įrašytas kaip ĮSKAITINIS šūvis, tačiau bandomieji šūviai yra leidţiami; 

c)  prasidėjus ĮSKAITINIAM šaudymui, parodomieji šūviai nebeleidţiami, 
išskyrus atvejus, kai pakeičiamos pozicijos šaudymo iš šautuvų iš 50 m 
atstumo 3 pozicijų rungtyse (ţiūrėti 7.7.3 taisyklę) arba komisijai leidus 
ir atsiţvelgiant į šias taisykles; 

d)    bet kokie tolesni parodomieji šūviai, iššauti paţeidţiant šią taisyklę, turi 
būti įrašyti kaip nepataikymai varţybose; 

e)     CRO privalo per garsiakalbį pranešti šauliams, kai lieka dešimt (10) 
minučių ir penkios (5) minutės  iki varţybų laiko pabaigos; 
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f)     šūvis ar šūviai, kurie nebuvo iššauti ĮSKAITINIO šaudymo metu, turi 
būti skaičiuojami kaip nepataikymas į paskutinį varţybų taikinį, nebent 
CRO arba komisijos narys suteikia papildomo laiko; ir 

 

g)    jeigu vykstant ĮSKAITINIAM šaudymui iš 10 m atstumo su EST, 
komisija šauliui nurodo savo poziciją pakeisti 30 cm ar daugiau į šoną 
(šonus) savo šaudymo vietoje, šauliui gali būti pasiūlyta 
papildomųbandomųjų šūvių ir 2 minutės papildomo laiko prieš 
atnaujinant ĮSKAITINĮ šaudymą. 

 

6.11.1.3 „STOP“ KOMANDA 
 

Varţybos turi baigtis sulig „STOP“ komanda arba atitinkamu signalu. 
 

a)     Jeigu šūvis paleidţiamas po „STOP“ komandos arba signalo, jis turi 
būti įskaičiuotas kaip nepataikymas; ir 

 

b)  jeigu šūvių neįmanoma nustatyti, turi būti išskaitytas geriausias 
pataikymas į tą taikinį ir įskaitytas kaip nepataikymas. 

 

6.11.2 Specifinės 10 m pneumatinių ginklų rungčių taisyklės 
 

6.11.2.1           Jeigu šaulys atleidţia pagrindinį uţtaisą prieš pasirengimo ir taikymosi 
laiką, uţ pirmąjį paţeidimą jam turi būti skirtas ĮSPĖJIMAS, o uţ antrąjį ir 
paskesnius paţeidimus iš ţemiausios vertės pirmosios ĮSKAITINĖS serijos 
šūvio turi būti IŠSKAITYTI du (2) taškai. 

 

6.11.2.2               Pagrindinio uţtaiso paleidimas prasidėjus ĮSKAITINIAM šaudymui ir 
nepataikymas į taikinį skaičiuojamas kaip nepataikymas. Bandomasis 
šaudymas neatleidţiant pagrindinio uţtaiso yra leidţiamas, išskyrus finalo 
ratus. 

 

6.11.2.3            Jeigu šaulys pageidauja pasikeisti dujinį arba orinį būgną arba jį pasipildyti, 
gavęs aikštelių prieţiūros pareigūno leidimą jis turi pasišalinti iš šaudymo 
vietos ir atlikti reikiamus veiksmus. Papildomas laikas pasikeisti ar pripildyti 
dujinį ar orinį būgną varţybų metu neskiriamas. 

 

6.11.2.4         Ginklas gali būti uţtaisytas tik vienu (1) šratu. Jeigu ginklas atsitiktinai 
uţtaisomas daugiau nei vienu (1) šratu: 

 

a)     jeigu šaulys ţino apie tokią situaciją, jis privalo pakelti ranką, kuria 
nešaudo, ir parodyti aikštelių prieţiūros pareigūnui, kad kilo problema. 
Aikštelių prieţiūros pareigūnas privalo priţiūrėti ginklo ištaisymą ir 
nuobauda neskiriama. Papildomas laikas tam neskiriamas; arba 

 

b)     jeigu šaulys neţino apie tokią situaciją ir iššauna abu šratus vienu 
metu, jis turi apie tai praneši aikštelių prieţiūros pareigūnui. Jeigu į 
taikinį pataikyta du (2) kartus, įskaitomas didesnės vertės pataikymo 
rezultatas, o antrasis pataikymas anuliuojamas. Jeigu į taikinį pataikyta 
tik vieną (1) kartą, šis kartas įskaitomas. 
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6.11.3 Šaudymo 10 m pneumatinių šautuvų ir pneumatinių pistoletų rungčių 
popierinių taikinių prieţiūra 

 

a)     Šauliai taikinius keičia priţiūrimi aikštelių prieţiūros pareigūno; 
 

b) šaulys yra atsakingas uţ tai, kad šaudytų į tinkamus taikinius;ir 
c)   iš karto po kiekvienos dešimties (10) šūvių serijos šaulys privalo padėti 

dešimt (10) taikinių į rezultatų registruotojui patogią vietą, kuris turi juos 
sudėti į uţdaromą talpyklą, kad įgaliotasis personalas juos pasiimtų ir 
pristatytų Klasifikacijos tarnybai. 

 

6.11.4  Šaudymo 50 m šautuvų ir 50 m pistoletų rungčių popierinių taikinių 
prieţiūra 

 

a)   Jeigu naudojami automatiniai taikinių nešikliai ar keitikliai, taikinių 
keitimą gali kontroliuoti šaulys arba rezultatų registratorius; 

 

b) bet kuriuo atveju, šaulys yra atsakingas uţ tai, kad šaudytų į tinkamus 
taikinius; ir 

 

c)   jeigu šaulio nuomone ţymėjimas arba taikinių keitimas vyksta per 
lėtai, jis gali apie tai pranešti aikštelių prieţiūros pareigūnui. Jeigu šis 
pareigūnas arba komisija laiko skundą pagrįstu, jie privalo ištaisyti 
situaciją. Jeigu šauliui arba komandos atstovui atrodo, kad situacija 
nepagerėjo, šaulys arba komandos atstovas gali komisijai pateikti 
protestą. Komisija gali suteikti daugiausiai 10 minučių papildomo laiko. 
Tokie skundai negali būti pateikiami likus paskutinėms 30 minučių 
ĮSKAITINIO šaudymo laiko, išskyrus neįprastas aplinkybes. 

 

6.11.5  Šaudymo iš 10 m atstumo rungčių, 50 m šautuvų rungčių ir 300 m 
šautuvų rungčių pertrūkiai 

 

6.11.5.1          Jeigu šaulys privalo nutraukti šaudymą ilgiau nei trims (3) minutėms ne dėl 
savo kaltės ir šis pertrūkis kilo ne dėl jo ginklo ar amunicijos gedimo, jis gali 
reikalauti papildomo laiko, kuris lygus prarastam laikui arba laikui, kuris buvo 
likęs, kai įvyko pertrūkis, ir vienos (1) papildomos minutės, jeigu tai įvyko per 
kelias paskutines varţybų minutes. 

 

6.11.5.2           Jeigu šaulys sutrukdomas ilgiau nei penkias (5) minutes ne dėl jo kaltės ir 
šis pertrūkis kilo ne dėl jo ginklo ar amunicijos gedimo arba jeigu šaulys 
perkeliamas į kitą šaudymo vietą, jam gali būti suteiktas neribotas 
parodomųjų šūvių skaičius jo likusio šaudymo laiko pradţioje, kartu su bet 
kokia papildomo laiko trukme, ir papildomos penkios (5) minutės. 

 

a)  Jeigu naudojamos popierinės taikinių sistemos, kuriomis negalima 
pateikti naujo parodomojo taikinio, parodomieji šūviai turi būti šaudomi į 
kitą nepanaudotą varţybų taikinį. Atsiţvelgiant į aikštelių prieţiūros 
pareigūno ar komisijos narių nurodymus, į kitus varţybų taikinius turi 
būti paleisti du (2) varţybų šūviai; 
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b)   aikštelių prieţiūros pareigūnai arba komisijos nariai privalo pasirūpinti, 
kad pranešime apie incidentą šaudykloje būtų įrašytas visas 
paaiškinimas; ir 

 

c)    bet koks papildomas laikas, kurį suteikia komisija ar aikštelių 
prieţiūros pareigūnai, turi būti įtrauktas į dokumentus, prieţastį 
nurodant pranešime apie incidentą šaudykloje. 

 

6.11.6 Pavėluotas šaulio atvykimas 
 

Jeigu šaulys pavėluoja į varţybas, jam leidţiama jose dalyvauti, tačiau 
papildomo laiko nesuteikiama. Jeigu šaulys atvyksta pasibaigus pasirengimo 
ir taikymosi laikui, papildomo pasirengimo ir taikymosi laiko neskiriama. 
Jeigu įmanoma įrodyti, kad šaulys pavėlavo dėl prieţasčių, kurių pats 
negalėjo kontroliuoti, komisija privalo suteikti papildomo laiko, įskaitant 
pasirengimo ir taikymosi laiką, jeigu dėl to neuţsitęsia finalo rato startas arba 
tai negriauna bendros varţybų programos. Tokiu atveju komisija nustato, 
kada ir kurioje šaudymo vietoje šaulys gali pradėti šaudyti. 

 

6.11.7  Netaisyklingi šūviai šaudymo iš 10 m, 50 m ir 300 m atstumo rungtyse 
 

6.11.7.1 Per daug šūvių rungtyje ar padėtyje 
 

Jeigu šaulys rungtyje arba pozicijoje iššauna daugiau šūvių, negu numatyta 
programoje, turi būti anuliuoti papildomi pataikymai į paskutinį varţybų taikinį 
(taikinius). Jeigu pataikymo (pataikymų) negalima nustatyti, turi būti 
anuliuotas didţiausios vertės pataikymas į paskutinį varţybų taikinį. Šaulys 
taip pat turi būti nubaustas išskaitant du (2) taškus uţ kiekvieną perteklinį 
šūvį, kurie išskaitomi iš pirmosios serijos ţemiausios vertės pataikymo 
rezultato. 

 

6.11.7.2 Per daug šūvių į vieną popierinį taikinį 
 

a)  Jeigu šaulys paleidţia į vieną iš savo ĮSKAITINIŲ taikinių daugiau 
šūvių, negu yra numatyta tai rungčiai, nuobauda jam turi būti 
netaikoma uţ du (2) pirmuosius šūvius; 

 

b) uţ trečią ir paskesnius nereikalingus šūvius šaulys turi būti baudţiamas 
išskaitant du (2) taškus uţ trečią ir paskesnius nereikalingus šūvius toje 
rungtyje; 

 

c)   du (2) taškai turi būti išskaityti toje serijoje, kurioje buvo paleisti 
trečiasis ar paskesni šūviai. Šaulys taip pat privalo atlikti maţiau šūvių į 
likusius taikinius, kad šūvių skaičius neviršytų programoje numatyto 
skaičiaus; 

 

d)     tokioje situacijoje skaičiuojant taškus reikia perteklinių pataikymų vertę 
perkelti taikiniams, į kuriuos šauta maţiau šūvių, nei numatyta 
programoje, šitaip sutvarkant, kad į kiekvieną taikinį būtų paleistas 
programoje ir taisyklėse numatytas šūvių skaičius; 

 
 
 
 

 
 
 
- 260 - 2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas) 



 

 

 

e)   jeigu faktinio pataikymo (pataikymų), kuris turi būti perkeltas, 
neįmanoma tiksliai nustatyti, į būsimą taikinį turi būti perkeltas 
ţemiausios vertės pataikymas arba didţiausią vertę turintis pataikymas 
turi būti perkeltas į ankstesnį taikinį, kad šaulys neįgautų pranašumo 
atgalinio skaičiavimo situacijoje; ir 

 

f) visos trijų pozicijų šaudymo iš šautuvų rungtys laikomos viena (1) 
rungtimi. 

 

6.11.8 Kryţminė ugnis 
 

6.11.8.1  Varţybų šūvių kryţminės ugnies atvejai turi būti įskaitomi kaip nepataikymai. 
 

6.11.8.2           Jeigu šaulys paleidţia parodomąjį šūvį į kito šaulio parodomąjį taikinį, 
nuobauda neskiriama. 

 

6.11.8.3             Jeigu šaulys paleidţia parodomąjį šūvį į kito šaulio ĮSKAITINĮ taikinį, šaulys 
turi būti nubaustas išskaitant du (2) taškus iš jo pirmosios serijos rezultato. 

 

6.11.8.4         Jeigu šaulys sulaukia patvirtinto kryţminės ugnies šūvio ir neįmanoma 
nustatyti, kuris šūvis yra jo, jam turi būti skirta didţiausia nenustatyto 
pataikymo vertė. 

 

6.11.8.5         Jeigu šaulio ĮSKAITINIAME taikinyje yra daugiau pataikymų nei numatyta 
programoje ir jeigu neįmanoma patvirtinti, kad šūvius paleido kitas šaulys, 
didţiausios vertės pataikymai turi būti anuliuoti. 

 

6.11.8.6            Jeigu šaulys pageidauja atsisakyti šūvio į savo taikinį, jis privalo 
nedelsdamas apie tai pranešti aikštelių prieţiūros pareigūnui. 

 

6.11.8.7              Jeigu aikštelių prieţiūros pareigūnas patvirtina, kad šaulys nepaleido 
ginčijamų šūvių, jis privalo atlikti būtiną įrašą pranešime apie incidentą 
šaudykloje ir šaudyklos registre, o šūvis turi būti anuliuotas. 

 

6.11.8.8               Jeigu aikštelių prieţiūros pareigūnas negali be jokių pagrįstų abejonių 
patvirtinti, kad šaulys neiššovė ginčijamo šūvio, šauliui turi būti įskaitytas 
pataikymas ir tai turi būti uţregistruota. 

 

6.11.8.9         Toliau nurodyti atvejai turi būti laikomi šūvio anuliavimą pagrindţiančiomis 
prieţastimis: 

 

a)    jeigu šaudyklos pareigūnas arba rezultatų registruotojas patvirtina, jog 
stebėdamas šaulį ir taikinį matė, kad šaulys nepaleido šūvio; 

 

b)   jeigu apytikriai tuo pat metu kitas šaulys ar rezultatų registruotojas arba 
kitas šaudyklos pareigūnas praneša apie nepataikytą šūvį vienoje iš 
kaimyninių dviejų ar trijų šaudymo vietų; ir 

 

c)     naudojant šaudymo iš 300 m atstumo EST, kryţminės ugnies atvejai 
neturėtų būti registruojami gavėjo taikinyje, tačiau valdymo centre 
gaunamas pranešimas. Šovusiam asmeniui, kurio taikinio nepasiekia 
laukiamas šūvis, įrašomas nepataikymas (nulis) ir nurodymas apie tai, 
kad jis atliko kryţminės ugnies šūvį. 
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6.11.9 Trukdymas 
 

Jeigu šaulys teigia, kad jam šaudant buvo trukdoma, jis turi išlaikyti ginklą 
nukreiptą į šaudymo zoną ir nedelsdamas apie tai pranešti aikštelių 
prieţiūros pareigūnui arba komisijos nariui. Jis privalo netrukdyti kitiems 
šauliams. Jeigu skundas pripaţįstamas pagrįstu, šūvis (šūviai) turi būti 
anuliuotas ir šaulys gali pakartoti šūvį (šūvius) ar jų seriją. Jeigu skundas 
pripaţįstamas nepagrįstu, šūvis (šūviai) turi būti įskaitytas šauliui ir jis gali 
tęsti šaudymą; jokia nuobauda neskiriama. 

 

6.11.10 Specialios varţybų taisyklės 
 

a)   Draudţiama ant šaudymo vietos grindų pilti kokias nors medţiagas, 
siekiant įgauti nesąţiningo pranašumo, arba negavus leidimo šluostyti 
šaudymo vietą; 

 

b)   draudţiama ant grindų klijuoti nenuplėšiamą juostą ar brėţti linijas 
nenuvalomu ţymekliu; 

 

c)  niekas negali keisti ar modifikuoti jokios šaudyklos konstrukcijos ar 
įrangos (pvz., staklių dydţių, pjaustyti kilimėlių, dėti ginklų dėklus ar 
dėţes ant staklių ir pan.); 

 

d)   rūkyti draudţiama visose šaulių ir pareigūnų naudojamose zonose, 
taip pat šaudyklų ţiūrovų zonose; 

 

e)   esant varţybų zonoje, šauliams, treneriams ir komandų pareigūnams 
draudţiama naudotis mobiliaisiais telefonais, nešiojamosiomis radijo 
stotelėmis, pranešimų gavikliais ir panašiais prietaisais. Visi mobilieji 
telefonai ir kt. turi būti išjungti arba veikti tyliuoju reţimu; 

 

f)    fotografuoti naudojant fotoblykstędraudţiama iki varţybų pabaigos; ir 
 

g)   turi būti iškabinti pranešimai, informuojantys ţiūrovus, kad mobilieji 
telefonai turi veikti tyliuoju reţimu, kad rūkyti yra draudţiama ir vykstant 
varţyboms fotografuoti naudojant fotoblykstę yra draudţiama. 

 

6.12 SPORTININKŲ IR PAREIGŪNŲ ELGESIO TAISYKLĖS 
 

6.12.1         ISSF čempionatuose draudţiamos bet kokio pobūdţio demonstracijos ar 
politinė, religinė arba rasinė propaganda. 

 

6.12.2             Kiekvienoje komandoje turi būti komandos vadovas, atsakingas uţ tai, kad 
komanda laikytųsi drausmės. Komandos vadovu gali būti skiriamas šaulys. 
Komandos vadovas turi bet kuriuo metu bendradarbiauti su varţybų 
pareigūnais saugumo, efektyvaus varţybų vykdymo ir gero sportiškumo 
klausimais. 

 

6.12.3 Komandos vadovas yra atsakingas uţ: 
 

a)    reikiamų įrašų uţpildymą pateikiant tikslią informacijąir jų pateikimą 
atitinkamiems pareigūnams nustatytu laiku; 

 

b)   susipaţinimą su programa; 
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c)   kad komandos nariai atvyktų, būtų pasiruošę šaudyti paskirtose 
šaudymo vietose nustatytu laiku ir turėtų patvirtintą įrangą; 

d) rezultatų tikrinimą ir protestų pateikimą, jeigu tai būtina; 
e)   išankstinių ir galutinių suvestinių, rezultatų ir pranešimų stebėjimą; 
f)    oficialios informacijos ir pageidavimų gavimą ir jų perdavimą komandos 

nariams; ir 
g) atstovavimą komandai visoje oficialioje veikloje. 

 

6.12.4 Šaulys yra atsakingas uţ: 
 

c)     prisistatymą į šaudymo vietą, pasiruošimą šaudyti skirtose šaudymo 
vietose nustatytu laiku ir patvirtintos įrangos turėjimą; 

 

b)     šaudymo pozicijos skirtoje šaudymo vietoje uţėmimą taip, kad 
netrukdytų greta esantiems šauliams; ir  

 

c)    tokį savo elgesį, kuris netrukdytų ar neigiamai neveiktų kitų šaulių 
pasirodymo. Šauliai, kurių veiksmai, komisijos nuomone, trukdo kitiems 
šauliams, gali būti įspėti, jiems gali būti skirta nuobauda arba 
diskvalifikacija, atsiţvelgiant į aplinkybes. 

 

6.12.5 Treniravimas per bet kurią rungtį 
 

6.12.5.1             Šaudymo iš šautuvų ir pistoletų rungtyse, šauliui esant prie šaudymo linijos 
atrankos, kvalifikacijos ar finalo ratuose, bet kokio pobūdţio treniravimas 
yra draudţiamas. Būdamas prie šaudymo linijos sportininkas gali kalbėtis tik 
su komisijos nariais ar šaudyklos pareigūnais. Treniruoti per treniruotes 
leidţiama, tačiau toks treniravimas turi netrukdyti kitiems šauliams. 

 

6.12.5.2 Stendinio šaudymo rungtyse leidţiamas neverbalinis treniravimas. 
 

6.12.5.3         Jeigu šaulys pageidauja pasikalbėti su savo treneriu ar komandos atstovu 
atrankos ar kvalifikacijos varţybose, šaulys privalo ištaisyti savo ginklą ir 
palikti jį saugioje padėtyje, atlauţtu vamzdţiu ir įstatyta saugumo vėliavėle. 
Šaulys gali palikti šaudymo liniją tik įspėjęs aikštelių prieţiūros pareigūną ir 
netrukdydamas kitiems šauliams. 

 

6.12.5.4            Jeigu treneris ar komandos atstovas pageidauja pasikalbėti su prie šaudymo 
linijos esančiu komandos nariu, komandos atstovas negali kreiptis tiesiogiai į 
šaulį ar kalbėtis su šauliu šiam būnant prie šaudymo linijos. Komandos 
atstovas turi gauti aikštelių prieţiūros pareigūno ar komisijos nario, kuris 
pakviečia šaulį nuo šaudymo linijos, leidimą.  

 

6.12.5.5           Jeigu komandos atstovas ar šaulys paţeidţia treniravimui taikomas 
taisykles, jam pirmą kartą turi būti skirtas įspėjimas. Paţeidimui pasikartojus, 
iš šaulio rezultato turi būti išskaityti du (2) taškai, o komandos atstovas 
privalo palikti vietą prie šaudymo linijos. 

 

6.12.6 Nuobaudos uţ taisyklių paţeidimus 
 

6.12.6.1        ISSF taisyklių arba aikštelių prieţiūros pareigūno ar komisijos nurodymų 
paţeidimo atveju komisijos narys arba komisija šauliui gali skirti toliau 
nurodytas nuobaudas. 
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a) ĮSPĖJIMAS. Įspėjimas turi būti išreikštas tokiu būdu, kad nekiltų jokių 
abejonių, jog tai yra ĮSPĖJIMAS, ir turi būti parodyta geltona kortelė. 
Vis dėlto prieš kitas nuobaudas nebūtina skirti įspėjimo. Įspėjimas turi 
būti uţregistruotas pranešime apie incidentą šaudykloje ir apie jį 
pranešta šaudyklos registruotojui. Įspėjimą gali skirti atskiri komisijos 
nariai. 

 

b)  TAŠKŲ IŠSKAITYMAS. Taškų išskaitymas iš rezultato, išreikštas 
maţiausiai dviejų (2) komisijos narių, parodant ţalią kortelę su ţodţiu 
„IŠSKAITYMAS“. Tai turi būti uţregistruota pranešime apie incidentą 
šaudykloje, paţymėta spausdintinėje juostelėje ir apie tai pranešta 
šaudyklos registruotojui. Taškų išskaitymą gali skirti atskiri komisijos 
nariai. 

 

c)     DISKVALIFIKACIJA. Šaulys turi būti diskvalifikuotas, jeigu jis neišlaiko 
patikros po varţybų, kai patikros rezultatą patvirtina vienas komisijos 
narys (6.7.9.3 taisyklė). Diskvalifikacija dėl bet kokių kitų prieţasčių gali 
būti skirta tik komisijos balsų daugumos sprendimu. Komisija 
informuoja apie diskvalifikaciją, parodydama raudoną kortelę su uţrašu 
„DISKVALIFIKACIJA“. 

 

d)    Diskvalifikacijos finalo rate atveju šauliui skiriama paskutinė vieta 
finalininkų sąraše, tačiau jam paliekamas kvalifikacijos rezultatas.  

 

e)    Nuobaudos turi būti išreiškiamos ţodiniais paaiškinimais ir parodant 
geltoną, ţalią arba raudoną kortelę. Nuobaudos kortelių dydis turėtų 
būti apytiksliai 70 mm x 100 mm. 

 

6.12.7 Paţeidimus turi vertinti komisija 
 

a)     Atviro taisyklių paţeidimo atveju šauliui pirmiausia turi būti duotas 
ĮSPĖJIMAS, kad šaulys turėtų galimybę ištaisyti savo nusiţengimą. 
Jeigu įmanoma, įspėjimas turėtų būti duotas per treniruotes arba 
pasirengimo ir taikymosi metu. Jeigu šaulys neištaiso savo 
nusiţengimo, kaip jam nurodė komisija, jo rezultatas turi būti 
sumaţintas dviem (2) taškais. Jeigu šaulys neištaiso savo nusiţengimo 
netgi gavęs įspėjimą, jam turi būti skirta diskvalifikacija; 

 

b)    nuslėpto taisyklių paţeidimo atveju, kai nusiţengimas yra sąmoningai 
nuslepiamas, turi būti skirta diskvalifikacija; 

 

c)   jeigu paprašytas pasiaiškinti dėl incidento šaulys sąmoningai pateikia 
melagingą informaciją, jam turi būti išskaityti du (2) taškai, o rimtais 
atvejais turi būti skirta diskvalifikacija; ir 

 

d)     jeigu komisija nustato, kad šaulys pavojingai elgėsi su ginklu arba 
paţeidė saugumo taisyklę, šaulys turi būti diskvalifikuotas. 
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6.12.8 Fizinis priekabiavimas prie varţybų pareigūno ar sportininko 
 

Šaulys arba komandos atstovas, kuris uţmezga fizinį kontaktą su komisijos 
nariu, teisėju, aikštelių prieţiūros pareigūnu, kitu varţybų pareigūnu ar kitu 
šauliu jį griebdamas, spausdamas, stumdamas, jam trenkdamas ar kitokiais 
būdais, gali būti pašalintas iš tolesnio dalyvavimo čempionate. Apie bet kokį 
tokio fizinio priekabiavimo veiksmą turi būti pranešta komisijos, atsakingos 
uţ tam tikros veiklos srities prieţiūrą, pirmininkui. Įtariamą priekabiavimo 
veiksmą turi patvirtinti vienas arba du liudytojai arba fiziniai įrodymai. Tuomet 
komisija turi nuspręsti, ar galima šaulį arba komandos atstovą pašalinti iš 
čempionato. Sprendimą dėl pašalinimo galima apskųsti Apeliacinei komisijai 
(6.16.7 taisyklė). Jeigu komisija ar Apeliacinė komisija nustato, kad 
priekabiavimas buvo toks rimtas, kad turi būti taikomos papildomos 
sankcijos, be šaulio ar komandos atstovo pašalinimo iš vykstančio 
čempionato, ji taip pat gali perleisti bylą toliau nagrinėti ISSF Etikos komitetui 
(3.12.3.5, CE priedas). 

 

6.13 GEDIMAI 
 

6.13.1                    Gedimas įvyksta tuomet, kai nuspaudus gaiduką, ginklas neiššauna kulkos. 
 

6.13.2 Gedimai gali būti LEIDŢIAMI ARBA NELEIDŢIAMI. 
 

LEIDŢIAMI GEDIMAI: 
 

a)    neiššauna kulka; 
 

b)    vamzdyje įstringa kulka ar šratas; arba 
 

c) ginklas neiššauna ar tinkamai neveikia ir gaiduko mechanizmas buvo 
paleistas.  

 

NELEIDŢIAMI GEDIMAI: 
 

a)   šaulys atlauţė savo ginklo vamzdį; 
 

b)    kilo pavojus saugumui; 
 

c)    šaulys netaisyklingai uţtaisė savo ginklą; 
 

d)    šaulys nepaspaudė gaiduko; arba 
 

e) gedimas atsirado dėl prieţasties, kurią šaulys galėjo tinkamai pašalinti. 
 

6.13.3            Jeigu sugenda šaulio ginklas ar amunicija, jis gali juos suremontuoti ir tęsti 
šaudymą arba, jeigu gedimas yra NELEIDŢIAMAS pistoleto gedimas, jis gali 
jį suremontuoti ir tęsti šaudymą kitu pistoletu, kurį patvirtino Įrangos kontrolės 
komisija, jeigu komisija pritaria tokiam keitimui. Jeigu sugenda šautuvas ir jo 
neįmanoma greitai pataisyti, šaulys gali pakeisti neveikiantį šautuvą kitu 
šautuvu, kurį patvirtino Įrangos kontrolės komisija, jeigu komisija pritaria 
tokiam keitimui. 
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6.13.4              Papildomas varţybų laikas sugedusio ginklo remontui ar pakeitimui 
neskiriamas šaudymo iš šautuvų ar pistoletų iš 10 m, 50 m ir 300 m atstumo 
atrankos ir kvalifikacijos ratuose, tačiau sutaisius sugedusį ginklą, jeigu jo 
gedimas buvo LEIDŢIAMAS, komisija gali leisti šauliui iššauti papildomus 
parodomuosius šūvius. 

 

6.13.5           Specifines taisykles, susijusias su gedimais šaudymo iš pistoletų iš 25 m 
atstumo rungtimis, galima rasti 8.9.3 taisyklėje. 

 

6.13.6                    Specifines taisykles, susijusias su gedimais finalo ratuose, galima rasti 
6.17.1.6, 6.17.4 (m) ir 6.17.5 (m) taisyklėse. 

 

6.13.7                Aikštelių prieţiūros pareigūnai arba komisijos nariai privalo uţtikrinti, kad 
gedimai būtų uţregistruoti pranešimuose apie incidentą šaudykloje ar 
rezultatų apskaičiavimo esant sutrikimams formose bei Šaudyklos registre. 

 

6.14 TAŠKŲ SKAIČIAVIMO IR REZULTATŲ PROCEDŪROS 
 

6.14.1            Klasifikacijos tarnyba privalo išankstinius rezultatus šaudyklos rezultatų 
lentoje paskelbti kiek įmanoma greičiau po kiekvienos pamainos ir etapo bei 
rungties pabaigos. 

 

6.14.2  Galutiniai rezultatai turi būti paskelbti pagrindinėje rezultatų lentoje 
pasibaigusprotestui pateikti skirtam laikui. 

 

6.14.3 Oficialioje kiekvieno čempionato rezultatų knygoje turi būti: 
 

a) turinys; 
 

b) rezultatų patvirtinimo puslapis, kurį pasirašo techninis atstovas (atstovai) 
ir visų komisijų pirmininkai; 

 

c) varţybų pareigūnų sąrašas; 
 

d) dalyvių sąrašas pagal valstybę ir pagal rungtį; 
 

e) varţybų tvarkaraštis; 
 

f) medalių laimėtojų pavardţių sąrašas; 
 

d) medalių laimėtojų sąrašas pagal valstybę ir pagal numerį; 
 

h) naujų ir pakartotų rekordų sąrašas; ir 
 

i)     visi galutiniai rezultatai standartine ISSF rungčių tvarka (vyrai – 
šaudymo iš šautuvų rungtys (300 m, 50 m ir 10 m), šaudymo iš 
pistoletų rungtys (50 m, 25 m ir 10 m), stendinis šaudymas tranšėjinėje 
aikštelėje, dupletų šaudymas ir šaudymas apvalioje aikštelėje, 
šaudymo į judančius taikinius iš 50 m ir 10 m atstumo rungtys; moterys 
– tokia pati tvarka; jaunimas (vyrai) – tokia pati tvarka; jaunimas 
(moterys) – tokia pati tvarka). 

 

6.14.3.1             Šiuose sąrašuose vardai ir pavardės turi būti tokios pat kaip tie, kurie 
naudojami ISSF ID numeriams gauti: kiekvieno šaulio pavardė (didţiosiomis 
raidėmis), visas vardas (tik pirmoji raidė didţioji), BIB numeriai ir valstybė 
(oficiali TOK santrumpa). 
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6.14.3.2 Jeigu įmanoma, rezultatų sąrašuose turi būti naudojamos tokios 
santrumpos: 

 

DNF Nebaigė 

DNS Nestartavo 

DSQ Diskvalifikuotas 

WR Naujas pasaulio rekordas 

FWR Naujas pasaulio rekordas finalo rate 

EWR Pakartotas pasaulio rekordas 

EFWR Pakartotas pasaulio rekordas finalo rate 

WRJ Naujas jaunimo pasaulio rekordas 

FWRJ Naujas jaunimo pasaulio rekordas finalo rate 

EWRJ Pakartotas jaunimo pasaulio rekordas 

EFWRJ Pakartotas jaunimo pasaulio rekordas finalo rate 

FOR Naujas olimpinis rekordas finalo rate 

EFOR Pakartotas olimpinis rekordas finalo rate 
 

6.14.4               Reikalavimą išsiųsti tris oficialių rezultatų kopijas į ISSF būstinę po 
kiekvieno čempionato (3.7.5.3 taisyklė) elektroniniu būdu įvykdo ISSF 
oficialių rezultatų rengėjas. 

 

6.14.5                Klasifikacijos komisija privalo priţiūrėti rezultatų skaičiavimą ir visą 
Klasifikacijos tarnybos atliekamą darbą bei, naudojant popierinius taikinius, 
darbą prie 25 metrų taikinių linijos. Ji nurodo, kaip turi būti skaičiuojami 
abejotini pataikymai, nustato jų vertę ir sprendţia visus klausimus arba 
protestus dėl rezultatų. Patvirtinant oficialaus galutinių rezultatų sąrašo 
tikslumą, jį turi patvirtinti ir pasirašyti Klasifikacijos komisijos narys. 

 

6.14.6                  Jeigu naudojama EST, daugelis taškų skaičiavimo funkcijų tenka 
elektroninei įrangai, tačiau Klasifikacijos komisija turi spręsti visus klausimus 
ir su rezultatų skaičiavimu susijusius protestus. 

 

6.14.7             Visus nukrypimus, nuobaudas, nepataikymus, gedimus, pridėtą papildomą 
laiką, pakartotus šūvius ar serijas arba šūvių anuliavimą ir pan. aikštelių 
prieţiūros pareigūnas ir (ar) komisijos narys turi aiškiai paţymėti ir įrašyti 
pranešime apie incidentą šaudykloje bei šaudyklos registre, 
spausdintuvo juostelėje (ar taikinių arba rezultatų kortelėse, jeigu naudojami 
popieriniai taikiniai). Uţpildytų pranešimų apie incidentą šaudykloje (IR 
forma) kopijos turi būti nedelsiant persiųstos Klasifikacijos tarnybai. 
Pasibaigus kiekvienoms varţyboms Klasifikacijos komisija privalo patikrinti 
rezultatus ir patvirtinti, kad visi gedimų apskaičiavimai ir visos nuobaudos 
yra teisingai įrašytos rezultatų sąraše. 

 

6.14.8               Išskaitymai iš rezultato visuomet turi būti vykdomi toje serijoje, kurioje 
įvyko paţeidimas. Jeigu taikomi bendrieji išskaitymai, jie turi būti 
skaičiuojami nuo ţemiausios vertės ĮSKAITINIO šūvio (šūvių) pirmojoje 
etapo, kuriam taikomas išskaitymas, serijoje. 
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6.14.9           Prieš patvirtindama galutinių rezultatų sąrašą Klasifikacijos komisija privalo 
paţymėti dešimt (10) geriausių individualių rezultatų ir tris (3) geriausius 
komandinius rezultatus. Jeigu naudojama EST, toks ţymėjimas turi būti 
atliekamas pagrindiniame kompiuteryje uţregistruotus rezultatus lyginant su 
rezultatais, įrašytais spausdintuvų juostelėse ar nepriklausomame atminties 
šaltinyje (6.3.2.7 taisyklė) ir visomis fizinėmis su rezultatais susijusiomis 
intervencijomis, įrašytomis incidento šaudykloje (IR) ar gedimų formose. 

 

6.14.10 PASAULIO REKORDAI 
 

Pasaulio rekordai visose ISSF rungtyse nustatomi atsiţvelgiant į Bendrųjų 
nuostatų 3.9 punktą, kaip nurodyta toliau: 

 

6.14.10.1          Pasaulio rekordai finalo ratuose (FWR) ir olimpiniai rekordai finalo ratuose 
(FOR) nustatomi tik olimpinėse šaudymo iš šautuvų ir pistoletų iš 10 m ir 50 
m atstumo rungtyse bei šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo 
vyrų rungtyje. 

6.14.10.2       Pasaulio jaunimo rekordai ir pasaulio jaunimo rekordai finalo ratuose 
pripaţįstami visose ISSF pripaţįstamose rungtyse, atsiţvelgiant į 3.9.2 
papunkčio nuostatas. 

6.14.10.3           Kai ISSF čempionate pasiekiamas pasaulio rekordas, turi būti uţpildyta 
Pasaulio rekordų patvirtinimo tvarkos forma (3.12.3.6 taisyklė, R priedas) 
ir techninis atstovas ją turi nusiųsti į ISSF būstinę. 

 

6.14.11 Šaudymo į popierinius taikinius taškų skaičiavimo tvarka 
 

Kai popieriniai taikiniai naudojami toliau nurodytose rungtyse, šių taikinių 
taškai turi būti skaičiuojami Klasifikacijos tarnybos: 

 

a) šaudymo iš šautuvų iš 10 m, 50 m ir 300 m atstumo rungtys; 
b) šaudymo iš pistoletų iš 10 m ir 50 m atstumo rungtys; 
c) šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo į judančius taikinius rungtys;  
d) visi šių rungčių ir etapų rezultatai, kurie skaičiuojami aikštelėje, laikomi 

išankstiniais rezultatais. 
6.14.11.1        Visi rungčių taikiniai, kurių taškus skaičiuoja Klasifikacijos tarnyba, nuo 

taikinių linijos iki Klasifikacijos tarnybosturi būti transportuojami rakinamoje 
talpykloje, laikantis tinkamo saugumo, iš karto po to, kai į juos buvo šauta. 

6.14.11.2          Varţybų rungčių taikiniai, kurių taškus skaičiuoja Klasifikacijos tarnyba, turi 
būti sunumeruoti ir atitikti rezultatų korteles. Klasifikacijos tarnyba yra 
atsakinga uţ taikinių numeracijos pataisymą ir privalo prieš kiekvieną rungtį 
patikrinti taikinius prieš atiduodama juos vyriausiam aikštelių prieţiūros 
pareigūnui ar kitiems šaudyklos pareigūnams. 

6.14.11.3       Klasifikacijos tarnybos antrasis pareigūnas turi atlikti toliau nurodytas taškų 
skaičiavimo procedūras: 

 

a) nustatyti individualių pataikymų vertes; 
b) nustatyti ir suskaičiuoti centrines dešimtakes; 
c) sudėti pataikymų vertes ar taškus, kurie turi būti išskaičiuoti; 
d) sudėti individualias serijas ir bendrą rezultatą; ir 
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e) kiekvienas pareigūnas privalo patvirtinti savo darbą inicialais 
paţymėdamas taikinį, rezultatų kortelę ar rezultatų sąrašą.  

 

6.14.12 Pataikymų verčių nustatymas. Popieriniai taikiniai 
6.14.12.1            Visų pataikymų skylių taškai skaičiuojami pagal aukščiausią bet kurios 

taikinio taškų skaičiavimo zonos ar gabarito, į kurį pataikė ar kurį palietė ta 
pataikymo skylė, vertę. Jeigu pataikymo skylė palietė kurią nors aukštesnės 
vertės taškų skaičiavimo gabarito dalį, uţ šūvį turi būti skiriama didesnė vertė 
iš dviejų taškų skaičiavimo zonų. Tai nustatoma pagal tai, ar pataikymo skylė 
arba į skylę įstatytas kalibruotė siekia kurią nors taškų skaičiavimo gabarito 
išorinės kraštinės dalį. Šios taisyklės išimtis yra šaudymo iš pneumatinių 
šautuvų taikinių centrinėje dešimtakėje pelnomi taškai. 

6.14.12.2           Abejotinų pataikymų vertės turi būti nustatytos naudojantis kalibruote arba 
kitu prietaisu. Kalibruotės turi būti visuomet įstatomos į pataikymo skylę, 
taikiniui esant horizontalioje padėtyje. 

6.14.12.3         Kai tiksliai naudoti įstatomą kalibruotę yra sudėtinga dėl labai arti esančios 
kitos pataikymo skylės, blogai išplėstos pataikymo skylės ar sutampančių 
pataikymų skylių pataikymo vertė turi būti nustatoma naudojantis plokščia, 
permatoma medţiaga su išgraviruotu apskritimu, kuris atitinka jos dydį. Tokia 
taškų skaičiavimo kalibruotė padės atkuriant tikrąją pataikymo skylės ir taškų 
skaičiavimo gabarito padėtį. 

6.14.12.4             Jeigu du taškų skaičiavimo pareigūnai nesutaria dėl pataikymo vertės, 
nedelsiant turi būti paprašyta komisijos sprendimo. 

6.14.12.5          Įstatomoji kalibruotė į bet kurią pataikymo skylę gali būti įstatyta tik vieną 
kartą, o tai padaryti gali tik komisijos narys. Dėl to taškų skaičiavimo 
pareigūnai turi paţymėti, kad buvo naudota kalibruotė, kartu nurodytisavo 
inicialus ir rezultatą. 

 

6.14.13  Šaudymo iš 25 m atstumo į popierinius taikinius taškų skaičiavimo 
tvarka 
Visas taškų skaičiavimo procedūras privalo priţiūrėti komisija. Rezultatų 
kortelę (ją saugo antrasis rezultatų registruotojas) turi pasirašyti taikinių 
prieţiūros teisėjas ir taikinių linijos komisijos narys. Tokia originali kortelė turi 
būti saugiomis priemonėmis išsiųsta Klasifikacijos tarnybai, kur turi būti 
patikrintas jos pridėjimas ir galutinis įrašas.  

 

6.14.13.1 Kreipiamieji šūviai 
a)  Šūviai, kurie buvo iššauti taikiniui judant, turi būti neskaičiuojami kaip 

pataikymai, nebent didţiausias horizontalus pataikymo skylės matmuo 
(paviršiaus švinas ir kulkos ţymėjimas taikinyje ignoruojamas) yra 
maţesnis nei 7,0 mm šaudymo iš šoninio dūţio 5,6 mm (.22‖ kal.) 
pistoletų iš 25 m atstumo rungtyse arba iš 11,0 mm centrinio dūţio 
pistoletų iš 25 m atstumo rungtyse; ir 

b)   horizontaliai ištįsi pataikymo skylė taikinyje turi būti matuojama 
naudojant kreipiamąją kalibruotę. Jeigu vidinės graviruotų 
kreipiamosios kalibruotės linijų kraštinės siekia taškų skaičiavimo 
gabaritą, rezultatas skaičiuojamas kaip didţiausia dviejų zonų vertė. 
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6.14.13.2             Vos tik taikinių prieţiūros teisėjui gavus signalą, kad aikštelė saugi, taikiniai 
turi būti atsukti. Taikinių prieţiūros teisėjas, kartu su maţiausiai vienu 
komisijos nariu, privalo paţymėti pataikymų skylių vertes kiekviename 
taikinyje ir garsiai jas pasakyti prie šaudymo linijos esančiam rezultatų 
registruotojui. Rezultatų registruotojas įrašo juos į šaudyklos registrą ir (ar) 
nedidelės rezultatų kortelės šalia savo stalo. Antrasis rezultatų registruotojas 
privalo palydėti taikinių prieţiūros teisėją ir uţrašyti pataikymų vertes 
rezultatų kortelėje. Pataikymo vieta ir vertė taikinyje turi būti parodyta šauliui 
ir ţiūrovams kaip numatyta toliau: 

 

a)   naudojant spalvotus vietos ţymėjimo diskelius 25 m greitašaudţių 
pistoletų vyrų rungtyje. Šie diskeliai turėtų būti nuo 30 mm iki 50 mm 
skersmens. Iš vienos pusės jie turi būti nudaţyti raudonai, o iš kitos 
pusės baltai. Diskelių centre turėtų būti smaigas, išsikišęs į abi puses, 
apytiksliai 5 mm skersmens ir 30 mm ilgio. Po kiekvienos penkių (5) 
šūvių serijos ir nustačius pataikymų vertes bei jas pranešus, taikinių 
prieţiūros teisėjas turi diskelius įstatyti į pataikymų skyles; 

 

b) dešimt taškų turi būti rodoma atsukus į šaulį raudonai nudaţytą diskelio 
pusę. Maţesnės nei dešimties taškų vertės turi būti rodomosį šaulį 
atsukus baltai nudaţytą pusę. Šitokiu būdu paţymėjus pataikymus, 
antrasis rezultatų registruotojas turi įrašyti rezultatus ir parodyti bendrą 
serijos rezultatą nedidelėje rezultatų kortelėje šalia savo stalo. Bendras 
serijos rezultatas taip pat turi būti praneštas. Tuomet diskelius reikia 
išimti ir uţdengti taikinius; 

 

c)    šaudymo išstandartinių pistoletų iš 25 m atstumo, iš pistoletų iš 25 m 
atstumo ir iš centrinio dūţio pistoletų iš 25 m atstumo rungtyse 
pataikymų vertės ir vietos paţymimos naudojant apytiksliai 300 mm 
ilgio lazdelę su rankena ir maţu diskeliu viename gale, kurio skersmuo 
nuo 30 mm iki 50 mm, iš vienos pusės nudaţytu raudonai, o iš kitos 
baltai. Taikinių prieţiūros teisėjui pranešus pataikymo vertę, diskelis turi 
būti uţdėtas ant pataikymo skylės dešimties taškų gabarite, o jo 
raudonoji pusė turi būti atsukta į šaulį. Jeigu pataikymų skylių vertė 
maţesnė nei dešimt, turi būti rodoma baltoji pusė. Jeigu į tą patį taikinį 
paleidţiama šūvių serija, rezultatai turi būti pranešami pradedant nuo 
dešimties. Bendras serijos rezultatas turi būti praneštas paţymėjus 
visus pataikymus atskirai; ir 

 

d) parodomieji šūviai turi būti paţymėti ir įrašyti. 
 

6.14.13.3            Taikinių prieţiūros teisėjas ir aikštelių prieţiūros teisėjas turi patikrinti, kad 
rezultatų lentoje rodomi rezultatai sutaptų su tais, kurie uţregistruoti prie 
taikinių linijos. Jeigu atsiranda nesutarimų dėl pataikymo vertės įrašymo, šis 
klausimas turi būti sprendţiamas nedelsiant. 

 

6.14.13.4 Paţymėjus ir įrašius pataikymus: 
 

a)    taikiniai turi būti uţdengti ir paruošti kitai serijai (šaudymo iš 
greitašaudţių pistoletų rungtyse ir greitošaudos etape); arba 
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b)   taikiniai turi būti pakeisti, o papildomi taikiniai uţdengti arba 
pakeisti kitai serijai; arba  

c)    taikiniai ir papildomi taikiniai turi būti pašalinti ir pakeisti naujais 
taikiniais kitam šauliui. 

6.14.13.5 Prieš palikdamas aikštelę šaulys turi pasirašyti uţpildytoje rezultatų 
kortelėje šalia bendro rezultato, nurodančio jo taškų skaičių. 

 

6.15 PAPILDOMAS ŠAUDYMAS ESANT LYGIAM REZULTATUI 
 

6.15.1  Asmeninės lygiosios šaudymo iš 300 m, 50 m, 25 m ir 10 m 
atstumo rungtyse 

 

Visos lygiosios šaudymo iš 300 m, 50 m, 25 m ir 10 m atstumo 
rungtyse panaikinamos taikant šias taisykles; 

 

a) didţiausias centrinių dešimtakių skaičius; 
b)     didţiausias paskutinės dešimties (10) šūvių serijos rezultatas, 

skaičiuojant atgaline tvarka pagal 10 šūvių serijas pagal viso 
gabarito taškus (ne centrinės dešimtakės ar dešimtainės), kol 
lygiosios panaikinamos; 

c)     jeigu lygiosios išlieka, rezultatai lyginami pagal „šūvis po šūvio― 
principą, naudojant centrines dešimtakes (t.y. centrinė 
dešimtakė yra pranašesnė uţ 10, kuris nėra centrinė 
dešimtakė), pradedant nuo paskutinio šūvio, po to pereinant 
prie priešpaskutinio ir pan.; 

d)     jeigu lygiosios išlieka ir naudojama EST, rezultatai palyginami 
pagal „šūvis po šūvio― principą, naudojant dešimtainius 
gabaritų rezultatus, pradedant nuo paskutinio šūvio, po to 
pereinant prie priešpaskutinio ir pan.; 

e)    jeigu lygiosios išlieka, šauliams turi būti skirta tokia pati vieta ir 
jie turi būti įrašyti lotyniškos abėcėlės tvarka pagal šaulio 
pavardę; 

f) JEIGU DEŠIMTAINIS TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS NAUDOJAMAS 
šaudymo iš pneumatinių šautuvų iš 10 m atstumo ar iš šautuvų 
gulint iš 50 m atstumo atrankos ar kvalifikacijos rungtyse, 
lygiosios panaikinamos imant didţiausią paskutinių dešimties 
šūvių serijos rezultatą ir pan. (dešimtainiai rezultatai), o po to 
lyginant dešimtainius rezultatus pagal „šūvis po šūvio― principą, 
pradedant nuo paskutinio šūvio, po to pereinant prie 
priešpaskutinio ir pan. 

6.15.2 Lygiosios šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse be finalo ratų 
a)     Jeigu dviejų ar daugiau šaulių rezultatai yra lygūs skirstant tris 

pirmąsias vietas, tai turi būti išspręsta per persišaudymą 
(ţiūrėti šaudymo iš 25 m atstumo rungčių persišaudymo 
taisykles); ir 

 

b)  jeigu keli šauliai turi lygų rezultatą vienoje klasifikacijos vietoje, 
pirmiausia panaikinamos lygiosios ţemiausiose klasifikacijos 
vietose, po to kitoje aukštesnėje vietoje tol, kol panaikinamos 
visos lygiosios. 

 

6.15.3  Lygiosios stendinio šaudymo rungtyse (ţiūrėti stendinio šaudymo 
taisykles, 9.15) 

 

6.15.4  Lygiosios šaudymo įjudančius taikiniusrungtyse (ţiūrėti 
šaudymo į judančius taikinius taisykles,10.12) 
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6.15.5 Lygiosios olimpinėse rungtyse be finalo ratų 
 

Jeigu lygiosios pasitaiko kvalifikacijos ratuose renkant šaulius į 
finalo ratą, lygiosios panaikinamos pagal 6.15.1 taisyklę. 

 

6.15.6  Persišaudymai esant lygiosioms šaudymo iš 25 m atstumo 
rungtyse be finalo ratų 

 

Lygų taškų skaičių surinkusiems šauliams naujos šaudymo vietos 
kvalifikacijos aikštelėje paskiriamos komisijai traukiant burtus. 
Jeigu lygų taškų skaičių surenka daugiau šaulių, negu yra laisvų 
taikinių, šaudymo seka taip pat nustatoma traukiant burtus. 

 

6.15.6.1 Persišaudymas. Pasirengimo laikas dvi (2) minutės: 
 

Rungtis Taikymosi serijos Persišaudymo 
serijos 

25 m, greitašaudos 
pistoletas 

viena (1) keturių (4)  
sekundţių serija 

viena (1) keturių (4) 
sekundţių serija 

 

25 m, pistoletas 
25 m, centrinio dūţio 

pistoletas 

viena (1) penkių (5) 
šūvių serija 
greitašauda 

viena (1) penkių (5) 
šūvių serija 
greitašauda 

25 m, standartinis 
pistoletas 

penki (5) taikymosi 
šūviai, 150 

sekundţių serijoje 

 

viena (1) 10 
sekundţių serija 

 

6.15.6.2            Tuo atveju, jeigu ir toliau išlieka lygus rezultatas, turi būti 
iššaudytas antras vienos (1) serijos persišaudymas. Jeigu ir tada 
lygiosios nepanaikinamos, persišaudymai tęsiami tol, kol 
panaikinamos visos lygiosios. 

 

6.15.7 Lygiosios komandinėse rungtyse 
 

Lygiosios komandinėse rungtyse turi būti išspręstos sudedant visų 
komandos narių rezultatus ir laikantis individualių lygiųjų sprendimo 
procedūrų. 

 

6.16 PROTESTAI IR APELIACIJOS 
 

6.16.1 Visi protestai ir apeliacijos turi būti sprendţiami atsiţvelgiant į 
ISSF taisykles. 

 

6.16.2                 Rašytiniai protestai ir apeliacijos turi būti pateikiami naudojantis 
ISSF protesto forma (ţiūrėti protesto formą 6.18 taisyklėje). 

 

6.16.3 Protesto mokestis turi būti sumokėtas taip, kaip nurodyta: 
 

a)    protestas: 50,00 eurų; 
 

b)    protesto sprendimo apeliacija: 100,00 eurų; 
 

c)    protesto mokestis turi būti mokamas tuomet, kai protesto 
forma yra pristatoma komisijos nariui, ir turi būti kiek įmanoma 
greičiau sumokėtas komisijos nariui arba organizaciniam 
komitetui; ir 

 

c) protesto mokestis turi būti grąţintas, jeigu protestas ar 
apeliacija patvirtinama, arba lieka organizaciniam komitetui, 
jeigu protestas ar apeliacija atmetama. 
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6.16.4 Ţodiniai protestai 
 

6.16.4.1         Bet kuris šaulys ar komandos atstovas turi teisę ţodţiu uţprotestuoti 
varţybų sąlygas, sprendimą ar veiksmą tiesiogiai teisėjui, aikštelių 
prieţiūros pareigūnui ar komisijos nariui. Tokie protestai gali būti 
pateikti toliau nurodytais klausimais ir turi būti mokamas protesto 
mokestis: 

 

a)   šaulys ar komandos atstovas mano, kad vykstant varţyboms 
nebuvo laikomasi ISSF taisyklių arba varţybų programos; 

 

b)   šaulys ar komandos atstovas nesutinka su varţybų pareigūno, 
teisėjo, aikštelių prieţiūros pareigūno ar komisijos nario 
sprendimu ar veiksmu; 

 

c)     šauliui trukdė ar sudarė kliūčių kitas šaulys (šauliai), varţybų 
pareigūnas (pareigūnai), ţiūrovas (ţiūrovai), ţiniasklaidos 
atstovas (atstovai) ar kitas asmuo (asmenys) arba buvo kita 
trukdymo prieţastis (prieţastys); 

 

d)  šaulio šaudymas buvo ilgą laiką nutrūkęs dėl šaudyklos 
įrangos gedimo, netikslumų aiškinimo ar kitos prieţasties 
(prieţasčių); ir 

 

e)     šaulys susidūrė su netikslumais dėl šaudymo laiko, įskaitant 
šaudymo laiką, kuris buvo per trumpas. 

 

6.16.4.2            Teisėjai, aikštelių prieţiūros pareigūnai ir komisijos nariai ţodinius 
protestus privalo spręsti nedelsiant. Jiegali imtis neatidėliotinų 
veiksmų situacijai ištaisyti ar perduoti protestą nagrinėti visos 
sudėties komisijai. Tokiais atvejais teisėjas, aikštelių prieţiūros 
pareigūnas ar komisijos narys gali laikinai sustabdyti šaudymą, jeigu 
tai yra būtina. 

 

6.16.5 Rašytiniai protestai 
 

Bet kuris šaulys ar komandos atstovas, kuris nesutinka su dėl 
ţodinio protesto atliktu veiksmu ar priimtu sprendimu, gali komisijai 
teikti rašytinį protestą. Bet kuris šaulys ar komandos atstovas taip 
pat turi teisę pateikti rašytinį protestą ir neteikti ţodinio protesto. 
Visi rašytiniai protestai turi būti pateikti atitinkamos komisijos nariui 
ne vėliau kaip per 20 minučių po ginčijamo klausimo kilimo ir turi būti 
sumokėtas protesto mokestis 

 

6.16.6 Protestai dėl taškų skaičiavimo 
 

Klasifikacijos komisijos sprendimai dėl pataikymų į taikinį vertės ir 
skaičiaus yra galutiniai ir neskundţiami. 

 

6.16.6.1 Protestų dėl taškų skaičiavimo pateikimo laikas 
 

Visi protestai dėl rezultatų ar taškų skaičiavimo turi būti pateikti per 
10 minučių nuo išankstinių rezultatų paskelbimo aikštelės rezultatų 
lentoje (6.4.2 (e) taisyklė). Protestų dėl taškų skaičiavimo pateikimo 
laiko pabaiga turi būti nurodyta aikštelės rezultatų lentoje, skelbiant 
išankstinius rezultatus. Vieta, kurioje turi būti pateiktas protestas dėl 
rezultatų, turi būti paskelbta oficialioje programoje. 
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6.16.6.2 Protestai dėl EST rezultatų 
 

Jeigu šaulys uţprotestuoja EST nustatyto pataikymo vertę, protestas 
priimamas tik tokiu atveju, jeigu jis pateikiamas prieš iššaunant kitą 
šūvį ar seriją (šaudymo iš 25 m atstumo rungtys) arba per tris (3) 
minutes po paskutinio šūvio, tačiau šis reikalavimas netaikomas tuo 
atveju, kainepakeliama popierinė ar guminėjuostelė arba esant 
kitiems taikinių gedimams. 

 

a)  Jeigu protestas pateikiamas dėl pataikymo vertės, šaulys 
paprašomas varţybų pabaigoje atlikti dar vieną šūvį, kad tuo 
atveju, jeigu protestas bus patvirtintas, o teisingos ginčijamo 
pataikymo vertės nebus galima nustatyti, būtų galima įskaityti 
šį papildomą šūvį; 

 

b) jeigu klasifikacijos komisija nustato, kad protestuojamas 
pataikymas pataikė tarp dviejų (2) dešimtainių nustatyto 
pataikymo verčių gabaritų, protestas turi būti atmestas; 

 

c)   jeigu protestas dėl pataikymo vertės, išskyrus nulinę (0) ar 
neuţregistruotą vertę, atmetamas, skiriama dviejų (2) taškų 
išskaitymo iš ginčijamo pataikymo rezultato nuobauda ir turi 
būti sumokėtas protesto mokestis; 

 

d)     komandos atstovas arba šaulys turi teisę suţinoti sprendimą 
dėl ginčijamo pataikymo; ir 

 

e)    pataikymų į 50 m EST, kurių nustatyta vertė yra 9,5 ar didesnė, 
protestuoti atrankos ir kvalifikacijos ratuose negalima; ir 

 

f) finalo ratuose rezultatų protestai dėl pataikymų vertės ar 
skaičiaus neleidţiami (6.17.1.7 taisyklė). 

 

6.16.6.3 Šaudymo į popierinius taikinius protestai 
 

a)  Naudojant popierinius taikinius, šaulys arba komandos 
atstovas, kuris mano, kad pataikymas buvo įskaitytas ar 
įregistruotas neteisingai, gali uţprotestuoti tokį rezultatą, tačiau 
sprendimai dėl pataikymų vertės, priimti naudojantis kalibruote, 
yra galutiniai ir jų uţprotestuoti negalima. Galima uţprotestuoti 
tik konkretų pataikymą. Jeigu uţprotestuojami kiti pataikymai, 
turi būti mokamas atskiras mokestis; 

 

b)   protestai dėl taškų skaičiavimo gali būti pateikti tik dėl tų 
rezultatų, kurie buvo nustatyti nesinaudojant kalibruote arba 
paaiškėjus, kad rezultatų sąraše arba rezultatų kortelėje buvo 
padaryti neteisingi įrašai; 

 

c)     protesto mokestis turi būti sumokamas teikiant protestą; ir 
 

d)     kai naudojami popieriniai taikiniai ir skaičiuojami Klasifikacijos 
tarnybos, komandos atstovas arba šaulys turi teisę pamatyti 
uţprotestuoto pataikymo skylę (skyles), tačiau taikinį (taikinius) 
liesti draudţiama. 
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6.16.7 Apeliacijos 
 

Jeigu nesutinkama su komisijos sprendimu, šis klausimas gali būti 
skundţiamas Apeliacinei komisijai, tačiau Finalo protestų komisijos 
(6.17.1.10 d) sprendimai ir Klasifikacijos komisijos sprendimai dėl 
pataikymų vertės ir skaičiaus (6.16.6) yra galutiniai ir neskundţiami. 
Šias apeliacijas komandos vadovas arba atstovas turi pateikti raštu 
ne vėliau kaip per 30 minučių po pranešimo apie komisijos 
sprendimą. Apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis. 

 

6.16.8             Visų sprendimų dėl rašytinių protestų ir apeliacijų kopijas techninis 
atstovasturi persiųsti ISSF generaliniam sekretoriui kartu su  
galutine ataskaita, kad juos perţiūrėtų atitinkamas skyrius ir 
techniniai komitetai. 

 

6.17  FINALO RATAI OLIMPINĖSE ŠAUTUVŲ IR PISTOLETŲ 
RUNGTYSE 

 

6.17.1 Bendrosios finalo varţybų procedūros. 
 

6.17.1.1             Kvalifikacija į finalą. Vykdant kvalifikaciją į finalą, turi būti 
iššaudyta pagal visą kiekvienos olimpinės rungties programą 
(3.3.2.3 ir 3.3.4 taisyklės). Aštuoni (8) aukščiausią įvertinimą 
kvalifikacijoje gavę šauliai patenka į finalą, išskyrus 25 m 
greitašaudţių pistoletų vyrų rungtį, kur į finalą patenka šeši (6) 
aukščiausią įvertinimą gavę šauliai. 

 

6.17.1.2           Starto pozicijos ir BIB numeriai. Starto pozicijos finalo ratuose 
paskiriamos pagal atsitiktinį burtų traukimą, kurį kompiuteris turi 
atlikti automatiškai, paskelbus finalo startinį sąrašą. Šaudymo iš 10 
m ir 50 m atstumo šaudymo vietos turi būti paţymėtos A, B, C, D, E, 
F, G, H. Atsarginiai taikiniai turi būti paţymėti R1 ir R2. Šaudymo iš 
pistoletų iš 25 m atstumo moterų finalo ratų taikiniai turi būti 
paţymėti A, B, C, D, E / F, G, H, I, J. 

 

6.17.1.3         Prisistatymas į vietą ir starto laikas. Finalo ratų starto laikas 
prasideda vyriausiajam aikštelių prieţiūros pareigūnui pradėjus 
duoti komandas pirmajam ĮSKAITINIAM šūviui ar serijai. Šauliai turi 
prisistatyti į finalo pasirengimo zoną maţiausiai prieš 30 minučių iki 
starto laiko. Jeigu šaulys neprisistato laiku, iš jo pirmojo ĮSKAITINIO 
šūvio ar serijos rezultato išskaitomi du (2) nuobaudos taškai ar 
šūviai. Šauliai turi prisistatyti su savo įranga, įskaitant ir pakankamą 
kiekį šaudmenų, kad galėtų uţbaigti finalo šaudymą, varţybų 
aprangą ir nacionalinės komandos uniformą, kuri yra tinkama dėvėti 
per apdovanojimų ceremoniją. Komisija turi patvirtinti, kad visi 
šauliai atvyko ir kad jų pavardės ir valstybių pavadinimai yra 
teisingai įrašyti rezultatų sistemoje bei rezultatų lentose. Komisijos 
turi atlikti įrangos patikrą šaulių prisistatymo metu, kiek įmanoma 
greičiau šauliui prisistačius. 

 

6.17.1.4              Pavėluotas atvykimas. Bet kuris finalo dalyvis, kuris neprisistato į 
pasirengimo zoną per 10 minučių po prisistatymo laiko, startuoti 
negali ir yra įrašomas kaip pirmas iškritęs šaulys arba rodomas kaip 
DNS. Jeigu finalo dalyvis neprisistato, pirmoji atranka prasideda nuo 
septintos vietos arba nuo penktos vietos 25 m greitašaudţių 
pistoletų vyrų rungties finale. 
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6.17.1.5          Rezultatai. Kvalifikacijos rezultatai suteikia šauliui vietą finalo 
ratuose, tačiau toliau neperkeliami. Pagal šias taisykles, finale 
rezultatai prasideda nuo nulio (0). Jeigu įvyksta paţeidimas, tam 
ĮSKAITINIO šūvio arserijos rezultatui turi būti taikomas išskaitymas 
arba nuobauda. Rezultatai ţemiau nulio (0) neregistruojami (pvz., 3-
1 išskaitymo taškas = 2, 0-1 išskaitymo taškas = 0). 

6.17.1.6           Gedimai, šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo finalo ratai. Jeigu 
šaulys susiduria su LEIDŢIAMU GEDIMU (6.13.2 taisyklė) vieno 
šūvio metu, suteikiama daugiausiai viena (1) minutė gedimui 
pašalinti arba ginklui pakeisti. Tai minutei pasibaigus šauliui 
nurodoma pakartoti šūvį. Jeigu šaulys skundţiasi dėl LEIDŢIAMO 
GEDIMO 3 šūvių arba 5 šūvių serijoje ir gedimą galima pašalinti 
arba pakeisti ginklą per vieną (1) minutę, visi toje serijoje iššauti 
šūviai įskaitomi ir šauliui leidţiama tęsti seriją tokį papildomą laiką, 
koks yra lygus laikui, kurio prireikė gedimui pašalinti, tačiau 
neviršijantį vienos (1) minutės. 

6.17.1.7 Protestai dėl rezultatų. Finalo ratuose su rezultatais susiję 
protestai dėl pataikymų vertės ar skaičiaus neleidţiami. 

6.17.1.8                 Skundai dėl EST. Jeigu finalo dalyvis skundţiasi dėl to, kad jo 
taikinys neuţfiksavo pataikymo parodomojo šaudymo metu, šauliui 
nurodoma paleisti dar vieną šūvį į tą patį taikinį. Jeigu šis 
pataikymas uţfiksuojamas, finalo varţybos tęsiamos. Jeigu 
pataikymas neuţfiksuojamas arba jeigu skundţiamasi dėl 
nepakilusios popierinės ar guminės juostelės, vyriausiasis aikštelių 
prieţiūros pareigūnas turi duoti komandą „STOP...IŠTAISYTI“ 
visiems šauliams, o prie sugedusio taikinio esantis šaulys turi būti 
perkeltas prie laisvo taikinio arba sugedęs taikinys turi būti 
sutaisytas ar pakeistas. Vos tik šaulys atsiduria prie veikiančio 
taikinio, vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas visiems 
finalininkams suteikia dviejų (2) minučių pasirengimo laiką ir 
atnaujina to finalo pasirengimo ir taikymosi laiką. Po pirmojo 
ĮSKAITINIO šūvio ar serijos pradţios komandos skundų dėl taikinių 
gedimų pateikti nebegalima. Jeigu pateikiamas skundas dėl netikėto 
nulio (0), varţybų ir Klasifikacijos komisijos privalo nustatyti 
tinkamus imtis veiksmus. 

6.17.1.9            Finalo ratų aikštelių įranga. Finalo ratų aikštelėse turi būti LCD 
švieslenčių sistema, finalo dalyviams matomas atgalinio skaičiavimo 
laikrodis ir garsiakalbių sistema. Jeigu atgalinio skaičiavimo laikrodį 
mato ne visi šauliai, visas kontroliuojamas laikas turi būti rodomas 
visiems finalininkams aiškiai matomuose ekranuose. Turi būti 
pasirūpinta kėdėmis pareigas einantiems komisijos nariams, 
aikštelių prieţiūros pareigūnams, treneriams ir iš varţybų 
iškritusiems šauliams. 

6.17.1.10          Finalo ratų pareigūnai. Finalo ratus vykdyti ir priţiūrėti privalo toks 
toliau išvardytas personalas: 
a) CRO. Patyręs vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas, turintis 

ISSF „A― arba „B― lygio licenciją, privalo vadovauti finalo ratams; 
b)    Varţybų komisija. Varţybų komisija privalo priţiūrėti finalo turų 

eigą. Komisijos pirmininkas privalo paskirti save arba vieną 
komisijos narį atsakinguoju komisijos nariu; 

c)    Klasifikacijos komisija. Vienas Klasifikacijos komisijos narys 
privalo dalyvauti finalo turuose ir priţiūrėti finalo turų rezultatų 
administravimo procesą; 
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d)    Finalo protestų komisija. Jeigu finalo ratų metu pateikiami kokie 
nors protestai, juos spręsti turi vienas Apeliacinės komisijos 
narys, komisijos atsakingasis narys ir dar vienas Varţybų 
komisijos narys, kurį paskiria techninis atstovas ir komisijos 
pirmininkas; apeliacijos nepriimamos; 

 
e)   Aikštelių prieţiūros pareigūnas (RO). Vienas patyręs aikštelių 

prieţiūros pareigūnas, padedantis CRO tikrinti ginklų saugumą ir 
spręsti finalo metu dėl gedimų pateiktus skundus; 

 
f)    Techninis pareigūnas (pareigūnai). Oficialių rezultatų rengėjas 

paskiria techninį pareigūną (pareigūnus) paruošti ir valdyti EST, 
pateikti grafinius rezultatus bei konsultuotis su komisijomis dėl bet 
kokių techninių problemų; ir 

 
g)    Pranešėjas. ISSF ar Organizacinio komiteto paskirtas pareigūnas 

privalo dirbti su CRO ir yra atsakingas uţ finalininkų pristatymą, 
rezultatų pranešimą ir informacijos teikimą ţiūrovams. 

 

6.17.1.11            Finalo dalyvių pristatymas. Pasibaigus taikymosi laikui ar serijai, 
šaudymo iš šautuvų rungties finalininkai gali likti savo vietose, tačiau 
turi nuleisti savo šautuvus nuo peties ir atsisukti į ţiūrovus bei TV 
kamerą. Visi šaudymo iš pistoletų rungties finalininkai privalo padėti 
savo ginklus ir atsisukti veidu į auditoriją. Pranešėjas pristato 
finalininkus, pasakojų pavardes, atstovaujamas valstybes ir pateikia 
trumpą informaciją apie kiekvieną finalininką. Pranešėjas taip pat 
pristato CRO ir atsakingąjį komisijos asmenį. 

 

6.17.1.12 Finalo ratų taisyklės ir procedūros 
 

a)   Visais atvejais, nepaminėtais 6.17 taisyklėje, taikomos ISSF 
bendrosios techninės taisyklės arba kiekvienos rungties 
techninės taisyklės. 

 

b)   Prisistačiusiems į pasirengimo zoną finalininkams turi būti 
leista pasidėti savo ginklus ir įrangą savo šaudymo vietose 
prieš 20 minučių iki finalo pradţios (15 minučių prieš šaudymo 
iš pistoletų iš 25 m atstumo finalą). Ginklų dėklų ir įrangos 
laikymo priemonių varţybų lauke palikti negalima. Po to šauliai 
turi grįţti į pasirengimo zoną, kuriojejie pakviečiami prie linijos 
apšilimo laikotarpiui ir pristatymui. 

 

c)   Kai šaudymo iš šautuvų rungties finalininkai kviečiami prie 
linijos, prie jos jie turi ateiti visiškai apsirengę, su kelnėmis ir 
uţsegtomis striukėmis.  

 

d)    Pakvietus finalininkus prie linijos, jie gali tvarkyti ginklus, eiti į 
šaudymo vietas, atlikti laikymo ar taikymosi pratimus ir ištraukti 
saugumo vėliavėlės, tačiau negali atlikti bandomųjų šūvių iki 
komandos „PASIRENGIMO IR TAIKYMOSI 
LAIKAS…STARTAS“ arba „PASIRENGIMAS PRASIDEDA 
DABAR“ (šaudymo iš pistoletų iš 25 m atstumo rungties finale) 
komandos.2013 m. redakcija  
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e)   Finale bandomasis šaudymas leidţiamas tik pasirengimo ir 
taikymosi metu, pasikeitimo ir taikymosi metu arba pasirengimo 
laikotarpiu, tačiau bandomasis šaudymas šaudymo iš 
greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo finaluose leidţiamas 
atsiţvelgiant į 6.17.4 taisyklę. Uţ bandomąjį šaudymą bet 
kuriuo kitu metu turi būti baudţiama išskaitant vieną (1) tašką 
šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo rungčių finaluose ir išskaitant 
vieną (1) pataikymą šaudymo iš pistoletų iš 25 m atstumo 
finale. 

f)      Finale laikymo ir taikymosi pratimus leidţiama atlikti nuo tada, 
kai finalininkai pakviečiami prie linijos (komanda „ŠAULIAI, 
PRIE LINIJOS“), tol, kol finalo pabaigoje duodama komanda 
„STOP…IŠTAISYTI“, tačiau laikymo ir taikymosi pratimai 
negali būti atliekami per pristatymą. 

g)    Jeigu šaudymo iš 10 m ar 50 m atstumo finale finalininkas 
uţtaiso ginklą ir iššauna prieš komandą „PASIRENGIMO IR 
TAIKYMOSI LAIKAS…STARTAS“ arba prieš komandą 
„TAIKYMOSI SERIJAI…UŢTAISYTI“, jis privalo būti 
diskvalifikuotas. 

h)  Jeigu finalininkas paleidţia šūvį po komandos 
„PASIRENGIMO IR TAIKYMOSI LAIKAS…STARTAS“ arba 
po komandos „PASIKEITIMO IR TAIKYMOSI 
LAIKAS…STOP“ ir prieš kitos varţybų serijos komandą 
„STARTAS“, šūvis turi būti neskaičiuojamas kaip ĮSKAITINIS 
šūvis, o pirmajam VARŢYBŲ šūviui turi būti pritaikyta dviejų (2) 
taškų nuobauda. 

 

i)    Jeigu finalininkas šaudymo iš pistoletų iš 25 m atstumo 
rungtyje paleidţia šūvį prieš uţsidegant ţaliai serijos ar šūvio 
šviesai, visa serija turi būti vertinama nuliu (0) taškų. 

 

j)    Jeigu finalininkas paleidţia papildomą šūvį serijos ar atskiro 
šūvio metu, šis papildomas šūvis turi būti anuliuotas, o 
paskutiniam tinkamam šūviui turi būti pritaikyta dviejų (2) taškų 
nuobauda. 

 

k)   Saugumo vėliavėlės turi likti finalininkų ginkluose iki 
pasirengimo ir taikymosi laiko pradţios. Šauliai, kurie iš 
varţybų iškrito finalo metu, turi padėti savo ginklus ant 
šaudymo vietos ar staklių, su atlauţtais ir į šaudymo zoną 
nukreiptais vamzdţiais bei įstatyta saugumo vėliavėle. Aikštelių 
prieţiūros pareigūnas turi patikrinti visus ginklus, kad įsitikintų, 
jog padėjus ginklus ar išnešus juos iš šaudymo vietos juose 
bus įstatytos saugumo vėliavėlės. Medalių laimėtojai gali 
pozuoti su savo ginklais iš karto po finalo varţybų, tačiau jokie 
ginklai negali būti išnešti iš šaudymo vietų tol, kol neįstatytos 
saugumo vėliavėlės ir jų nepatikrino varţybų teisėjas. 

6.17.1.13          Medalių laimėtojų pristatymas. CRO paskelbus„REZULTATAI 
YRA GALUTINIAI“, pranešėjas privalo nedelsdamas įvardinti 
medalių laimėtojus ir pranešti: 
„AUKSO MEDALIO LAIMĖTOJAS, ATSTOVAUJANTIS 
(VALSTYBĖ), YRA (PAVARDĖ).“ 

 

„SIDABRO MEDALIO LAIMĖTOJAS, ATSTOVAUJANTIS 
(VALSTYBĖ), YRA (PAVARDĖ).“ 
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„BRONZOS MEDALIO LAIMĖTOJAS, ATSTOVAUJANTIS 
(VALSTYBĖ), YRA (PAVARDĖ).“ 

6.17.2 FINALO RATAI. VYRŲ IR MOTERŲ 10 M PENUMATINIŲ ŠAUTUVŲ IR 
PNEUMATINIŲ PISTOLETŲ RUNGTYS, VYRŲ 50 M PISTOLETŲ 
RUNGTIS, VYRŲ 50 M ŠAUTUVŲ RUNGTIS GULINT 

 

PASTABA. Šioje taisyklėje pateikiamas laiko skaičiavimas yra rekomendacinio 
pobūdžio. Norėdami rasti išsamius laiko skaičiavimus vykdant finalo ratus, 
pasitikrinkite dokumentus „Finalo ratų komandos ir pranešimai“, kuriuos galima gauti 
ISSF būstinėje. 
 
 
 
 
 

a) 
FINALO FORMATAS 

Finalą sudaro dvi (2) serijos po tris (3) ĮSKAITINIUS šūvius, 
kiekvienas iš jų iššaunamas per serijai skirtą 150 sekundţių 
laiką arba šaudymo iš šautuvų iš 50 m atstumo gulint rungtyje 
(3 + 3 šūviai) per serijai skirtą 100 sekundţių laiką. Po to seka 
keturiolika (14) atskirų ĮSKAITINIŲ šūvių, kurių kiekvienas 
iššaunamas davus komandą per 50 sekundţių arba per 30 
sekundţių šaudymo iš šautuvų iš 50 m atstumo gulint rungtyje. 
Ţemiausią rezultatą pasiekusių finalininkų šalinimas prasideda 
po aštuntojo šūvio ir tęsiamas po kiekvienų dviejų šūvių tol, kol 
nustatomi aukso ir sidabro medalių laimėtojai. Iš viso finale 
iššaunama dvidešimt (20) šūvių. 

 
 
 
 

b)  
TAŠKŲ 

SKAIČIAVIMAS 

 

Finale taškai skaičiuojami dešimtosiomis (dešimtainėmis) 
atitinkamo taikinio taškų skaičiavimo gabarito dalimis. Pagal 
bendrą finale surinktų taškų skaičių nustatoma galutinė 
klasifikacija, o lygiosios panaikinamos remiantis persišaudymų 
rezultatais. Išskaitymai uţ paţeidimus, įvykusius prieš pirmąjį 
ĮSKAITINĮ šūvį, taikomi pirmojo ĮSKAITINIO šūvio rezultatui. 
Išskaitymai uţ kitas nuobaudas taikomi rezultatui to šūvio, kurį 
atliekant įvyko paţeidimas. 

c) 
ĮRANGOS 

NUSTATYMO 
LAIKAS 

prieš 20.00 min 

 

Finalininkams ar jų treneriams turi būti leista pasidėti ginklus ir 
įrangą šaudymo vietose likus ne maţiau kaip 20 min. iki starto 
laiko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) APŠILIMO 
TRUKMĖ ŠAUTUVŲ 

RUNGTYSE 
prieš 16.00 min.  

 

CRO pakviečia finalininkus prie šaudymo linijos likus šešiolikai 
(16) minučių iki šaudymo pradţios, duodamas komandą 
„ŠAULIAI, PRIE LINIJOS“. 

 

Praėjus dviem (2) minutėms, CRO duoda startą bendram 
pasirengimo ir taikymosi laikui komanda „AŠTUONIŲ MINUČIŲ 
PASIRENGIMO IR TAIKYMOSI LAIKAS... STARTAS“. Šiuo 
metu finalininkai gali iššauti neribotą parodomųjų šūvių skaičių. 
Likus 30 sekundţių iki pasirengimo ir taikymosi laiko pabaigos, 
CRO duoda komandą „30 SEKUNDŢIŲ“. 
Praėjus aštuonioms (8) minutėms CRO nurodo  „STOP… 
IŠTAISYTI“. 
Atliekant parodomuosius šūvius rezultatai nepranešami. Po 
komandos „STOP... IŠTAISYTI“ finalininkai privalo ištaisyti 
savo šautuvus ir pristatymui įstatyti saugumo vėliavėles.    
Aikštelių prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar šautuvų 
vamzdţiai yra atlauţti ir saugumo vėliavėlės įstatytos. 
Pristatymo metu sportininkai gali likti savo vietose, tačiau privalo 
nuleisti ginklus nuo paties ir atsisukti veidu į ţiūrovus ir TV 
kamerą, kuria filmuojami pristatymai. Visų finalininkų ginklai turi 
būti nuleisti nuo 
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 peties tol, kol baigiasi finalininkų pristatymas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

e) APŠILIMO 
TRUKMĖ 

PISTOLETŲ 
RUNGTYSE 
prieš 13.00 min. 

CRO pakviečia šaulius prie šaudymo linijos likus trylikai (13) 
minučių iki pradţios, duodamas komandą „ŠAULIAI, PRIE 
LINIJOS“. 
Praėjus dviem (2) minutėms CRO duoda startą bendram 
pasirengimo ir taikymosi laikui komanda „PENKIŲ MINUČIŲ 
PASIRENGIMO IR TAIKYMOSI LAIKAS... STARTAS“. Šiuo 
metu finalininkai gali iššauti neribotą parodomųjų šūvių skaičių. 
 
Likus 30 sekundţių iki pasirengimo ir taikymosi laiko pabaigos, 
CRO duoda komandą „30 SEKUNDŢIŲ“. 
 
Praėjus penkioms (5) minutėms CRO nurodo „STOP…  
IŠTAISYTI“. 
 
Atliekant parodomuosius šūvius rezultatai nepranešami. Po 
komandos „STOP... IŠTAISYTI“ finalininkai privalo ištaisyti 
pistoletus, įstatyti saugumo vėliavėles ir padėti juos ant staklių 
bei atsisukti į ţiūrovus pristatymui. Aikštelių prieţiūros 
pareigūnas turi patikrinti, ar ginklų spynų mechanizmai yra 
atverti ir saugumo vėliavėlės įstatytos. 

f) 
FINALO DALYVIŲ 

PRISTATYMAS 
prieš 5.30 min. 

Patikrinus finalininkų ginklus, pranešėjas pristato finalo dalyvius, 
CRO ir komisijos atsakingąjį asmenį pagal 6.17.1.11 taisyklę. 

 
g)  

FINALO 
PASIRENGIMO 

LAIKAS 

 

Iš karto po pristatymo CRO nurodo „UŢIMTI SAVO VIETAS“. 

Taikiniai ir rezultatų lenta turi būti išvalyti ir paruošti 
ĮSKAITINIAMS šūviams. Po 60 sekundţių CRO pradeda duoti 
komandas pirmajai ĮSKAITINEI serijai. 

 
 
 
 
 
 
 

h)1-ASISVARŢYBŲ 
ETAPAS 

2 x 3 šūviai 
Laiko apribojimas: 

150 sekundţių 
kiekvienai serijai 

 
 
 
 

Varţybinis 
šaudymas 

prasideda 0.00 
min. 

 

CRO nurodo „PIRMAI VARŢYBŲ SERIJAI... UŢTAISYTI“. 
Praėjus 5 sekundėms CRO nurodo „STARTAS“. 

 

Finalininkai turi per 150 sekundţių iššauti tris (3) šūvius. 
 

Po 150 sekundţių (100 sekundţių šaudymo gulint rungtyje) 
arba finalininkams iššovus tris (3) šūvius CRO duoda komandą 
„STOP“. 

 

Iš karto po „STOP“ komandos pranešėjas 15-20 sekundţių 
komentuoja esamą sportininkų klasifikaciją ir svarbius 
rezultatus. Individualūs šūvių rezultatai nepranešami. 

 

Vos pranešėjui baigus komentuoti, CRO duoda komandą 
„KITAI VARŢYBŲ SERIJAI UŢTAISYTI“. 

 

Praėjus 5 sekundėms CRO nurodo „STARTAS“. 
 

Po 150 sekundţių (100 sekundţių šaudymo gulint rungtyje) 
arba finalininkams iššovus tris (3) šūvius CRO duoda komandą 
„STOP“. Pranešėjas dar kartą pakomentuoja sportininkų 
rezultatus bei paaiškina, kad bus pradėti šaudyti atskiri šūviai, o 
po kiekvieno antrojo šūvio bus pašalintas maţiausiai taškų 
surinkęs finalininkas. 
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i) 2-ASISVARŢYBŲ 
ETAPAS 

ATSKIRI ŠŪVIAI 

 
14 x 1 šūvis Laiko 

apribojimas: 50 
sek. (30 sek. 

šaudymo gulint 
rungtyje) 

kiekvienam šūviui 

Vos pranešėjui baigus komentuoti, CRO duoda komandą 
„KITAM VARŢYBŲ ŠŪVIUI UŢTAISYTI“. Praėjus 5 
sekundėms CRO nurodo „STARTAS“. 

 

Finalininkai turi 50 sekundţių (30 sekundţių šaudymo 
gulint rungtyje) kiekvienam šūviui iššauti. 

 

Praėjus 50 sekundţių (30 sekundţių šaudymo gulint rungtyje) 
CRO duoda komandą „STOP“ ir pranešėjas pakomentuoja 
finalininkų rezultatus. 

 

Vos pranešėjui baigus komentuoti, CRO duoda komandą 
„KITAM VARŢYBŲ ŠŪVIUI UŢTAISYTI“. Praėjus 5 
sekundėms CRO nurodo „STARTAS“. 

 

Tokia seka tęsiasi iki iššaunami visi 20 šūvių, įskaitant 14 
atskirų šūvių. Po 20 šūvio CRO nurodo „STOP… IŠTAISYTI“. 
Aikštelių Prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar ginklų spynų 
mechanizmai yra atverti ir saugumo vėliavėlės įstatytos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

j) PAŠALINIMAI 

Visiems finalininkams iššovus aštuonis (8) šūvius, maţiausiai 
taškų surinkęs šaulys pašalinamas (8-avieta). Maţiausiai taškų 
surinkusių finalininkų šalinimas tęsiamas taip: 

 

Po 10 šūvių – 7-avieta  

Po 12 šūvių – 6-avieta  

Po 14 šūvių – 5-avieta  

Po 16 šūvių – 4-avieta 

Po 18 šūvių – 3-iavieta (paaiškėja bronzos medalio 
laimėtojas) 

 

Po 20 šūvių – 2-a ir 1-avietos (paaiškėja sidabro ir aukso 
medalių laimėtojai) 

 
 
 

k) PAPILDOMAS 
ŠAUDYMAS ESANT 

LYGIOSIOMS 

Jeigu šalinant maţiausiai taškų surinkusį šaulį yra lygiosios, 
lygų taškų skaičių surinkę šauliai šauna papildomus atskirus 
šūvius, kol lygiosios panaikinamos. 

 

Prieš šaunant lygiosioms panaikinti skirtą šūvį CRO 
nedelsdamas praneša šaulių, kurių rezultatas lygus, pavardes ir 
nurodo jiems įprasta tvarka iššauti lygiosioms panaikinti skirtą 
šūvį. Pranešėjas nekomentuoja tol, kol panaikinamos lygiosios. 

 
 

l) FINALO 
PABAIGA 

Likusiems dviem (2) finalininkams iššovus 20-ąjįšūvį, jeigu nėra 
lygiųjų ar protesto, CRO paskelbia „REZULTATAI YRA 
GALUTINIAI“. 

Pranešėjas nedelsdamas nurodo aukso, sidabro ir bronzos 
medalių laimėtojus (6.17.1.13 taisyklė). 
Pranešėjas nedelsdamas nurodo aukso, sidabro ir bronzos 
medalių laimėtojus (6.17.1.13 taisyklė). 
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i) 2-ASISVARŢYBŲ 
ETAPAS 

ATSKIRI ŠŪVIAI 

 
14 x 1 šūvis Laiko 

apribojimas: 50 
sek. (30 sek. 

šaudymo gulint 
rungtyje) 

kiekvienam šūviui 

Vos pranešėjui baigus komentuoti, CRO duoda komandą 
„KITAM VARŢYBŲ ŠŪVIUI UŢTAISYTI“. Praėjus 5 
sekundėms CRO nurodo „STARTAS“. 

 

Finalininkai turi 50 sekundţių (30 sekundţių šaudymo 
gulint rungtyje) kiekvienam šūviui iššauti. 

 

Praėjus 50 sekundţių (30 sekundţių šaudymo gulint rungtyje) 
CRO duoda komandą „STOP“ ir pranešėjas pakomentuoja 
finalininkų rezultatus. 

 

Vos pranešėjui baigus komentuoti, CRO duoda komandą 
„KITAM VARŢYBŲ ŠŪVIUI UŢTAISYTI“. Praėjus 5 
sekundėms CRO nurodo „STARTAS“. 

 

Tokia seka tęsiasi iki iššaunami visi 20 šūvių, įskaitant 14 
atskirų šūvių. Po 20 šūvio CRO nurodo „STOP… IŠTAISYTI“. 
Aikštelių Prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar ginklų spynų 
mechanizmai yra atverti ir saugumo vėliavėlės įstatytos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

j) PAŠALINIMAI 

Visiems finalininkams iššovus aštuonis (8) šūvius, maţiausiai 
taškų surinkęs šaulys pašalinamas (8-avieta). Maţiausiai taškų 
surinkusių finalininkų šalinimas tęsiamas taip: 

 

Po 10 šūvių – 7-avieta  

Po 12 šūvių – 6-avieta  

Po 14 šūvių – 5-avieta  

Po 16 šūvių – 4-avieta 

Po 18 šūvių – 3-iavieta (paaiškėja bronzos medalio 
laimėtojas) 

 

Po 20 šūvių – 2-a ir 1-avietos (paaiškėja sidabro ir aukso 
medalių laimėtojai) 

 
 
 

k) PAPILDOMAS 
ŠAUDYMAS ESANT 

LYGIOSIOMS 

Jeigu šalinant maţiausiai taškų surinkusį šaulį yra lygiosios, 
lygų taškų skaičių surinkę šauliai šauna papildomus atskirus 
šūvius, kol lygiosios panaikinamos. 

 

Prieš šaunant lygiosioms panaikinti skirtą šūvį CRO 
nedelsdamas praneša šaulių, kurių rezultatas lygus, pavardes ir 
nurodo jiems įprasta tvarka iššauti lygiosioms panaikinti skirtą 
šūvį. Pranešėjas nekomentuoja tol, kol panaikinamos lygiosios. 

 
 

l) FINALO 
PABAIGA 

Likusiems dviem (2) finalininkams iššovus 20-ąjįšūvį, jeigu nėra 
lygiųjų ar protesto, CRO paskelbia „REZULTATAI YRA 
GALUTINIAI“. 

Pranešėjas nedelsdamas nurodo aukso, sidabro ir bronzos 
medalių laimėtojus (6.17.1.13 taisyklė). 
Pranešėjas nedelsdamas nurodo aukso, sidabro ir bronzos 
medalių laimėtojus (6.17.1.13 taisyklė).  

6.17.3 FINALO RATAI. ŠAUDYMO IŠ ŠAUTUVŲ IŠ 50 M ATSTUMO 
RUNGTIS ŠAUDANT TRIM PADĖTIMIS. VYRAI IR MOTERYS 

a) 

FINALO 

FORMATAS 

 

Finalą sudaro 15 ĮSKAITINIŲ šūvių kiekvienoje padėtyje – 
klūpint, gulint ir stovint, kurie iššaunami minėta tvarka.  
Finalas prasideda nuo 3 x 5 šūvių klūpint per serijai skirtą 
200 sekundţių laiką. Praėjus septynioms (7) pasikeitimo ir 
taikymosi laiko minutėms, finalo dalyviai gulėdami iššauna 
3 x 5 šūvius per serijai skirtą 150 sekundţių 
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 laiką. Praėjus devynioms (9) pasikeitimo ir taikymosi laiko 
minutėms, finalo dalyviai stovėdami iššauna 2 x 5 šūvius per 
serijai skirtas 250 sekundţių. Iššovus 10 (2 x 5) šūvių stovint, 
pašalinami du (2) maţiausiai taškų surinkę finalininkai. 
Finalas tęsiamas šaunant penkis (5) šūvius stovint, kiekvieną 
per 50 sekundţių. Maţiausiai taškų surinkęs sportininkas 
pašalinamas po kiekvieno šūvio, kol lieka du (2) sportininkai, 
kurie iššauna po paskutinį šūvį ir paaiškėja aukso medalio 
laimėtojas. Iš viso finale iššaunami 45 šūviai. 

 
 
 

 
b) TAŠKŲ 

SKAIČIAVIMAS 

 

Taškai skaičiuojami pagal gabarito dešimtųjų (dešimtainę) 
dalių skaičiavimą. Pagal bendrą finale surinktų taškų skaičių 
nustatoma galutinė klasifikacija, o lygiosios panaikinamos 
remiantis persišaudymų rezultatais. 

 

Išskaitymai uţ paţeidimus, įvykusius prieš pirmąjį varţybų 
šūvį, taikomi pirmojo varţybų šūvio rezultatui. Išskaitymai uţ 
kitas nuobaudas taikomi rezultatui to šūvio, kurį atliekant 
įvyko paţeidimas. 

 

c) ĮRANGOS 
NUSTATYMO 

LAIKAS 
prieš 20.00 min. 

 

Šauliams ar šaulių treneriams turi būti leista pasidėti 
šautuvus ir įrangą šaudymo vietose likus ne maţiau kaip 20 
min. iki starto laiko. Visi šautuvų priedai ir įranga, kuri 
reikalinga padėties keitimui pabaigti, turi būti laikoma vienoje 
talpykloje, kuri viso finalo rato metu turi likti šaulio šaudymo 
vietoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) PASIRENGIMAS 
IR TAIKYMASIS 

KLŪPINT 
 

prieš 13.00 min. 

 

CRO pakviečia finalininkus prie šaudymo linijos likus trylikai 
(13) minučių iki šaudymo pradţios, duodamas komandą 
„ŠAULIAI, PRIE LINIJOS“. Po to, kai finalininkai pakviečiami 
prie linijos, jie gali pasiimti ginklus, atsiklaupti ir atlikti laikymo 
ar taikymosi pratimus, tačiau negali išimti saugumo vėliavėlių 
ar atlikti bandomųjų šūvių. 
Praėjus dviem (2) minutėms CRO duoda startą bendram 
pasirengimo ir taikymosi laikui komanda „PENKIŲ MINUČIŲ 
PASIRENGIMO IR TAIKYMOSI LAIKAS... STARTAS“. Po 
šios komandos finalininkai gali išimti saugumo vėliavėles, 
atlikti bandomuosius šūvius ir iššauti neribotą parodomųjų 
šūvių skaičių. 
Likus 30 sekundţių iki pasirengimo ir taikymosi laiko 
pabaigos CRO duoda komandą „30 SEKUNDŢIŲ“. 
Praėjus penkioms (5) minutėms CRO nurodo „STOP… 
IŠTAISYTI“.Atliekant parodomuosius šūvius rezultatai 
nepranešami. Po komandos „STOP... IŠTAISYTI“ 
finalininkai privalo ištaisyti savo šautuvus ir finalininkų 
pristatymui įstatyti saugumo vėliavėles. Aikštelių prieţiūros 
pareigūnas turi patikrinti, ar šautuvų spynų mechanizmai yra 
atverti ir saugumo vėliavėlės įstatytos. Šaudymo iš trijų 
pozicijų rungties finalo pristatymo metu sportininkai gali likti 
savo vietose, tačiau privalo nuleisti ginklus nuo peties ir 
atsisukti veidu į ţiūrovus ir TV kamerą, kuria filmuojami 
pristatymai. 
Atliekant parodomuosius šūvius rezultatai nepranešami. Po 
komandos „STOP... IŠTAISYTI“ finalininkai privalo ištaisyti 
savo šautuvus ir finalininkų pristatymui įstatyti saugumo 
vėliavėles. Aikštelių prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar 
šautuvų spynų mechanizmai yra atverti ir saugumo vėliavėlės 
įstatytos. Šaudymo iš trijų pozicijų rungties finalo pristatymo 
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 laiką. Praėjus devynioms (9) pasikeitimo ir taikymosi laiko 
minutėms, finalo dalyviai stovėdami iššauna 2 x 5 šūvius per 
serijai skirtas 250 sekundţių. Iššovus 10 (2 x 5) šūvių stovint, 
pašalinami du (2) maţiausiai taškų surinkę finalininkai. 
Finalas tęsiamas šaunant penkis (5) šūvius stovint, kiekvieną 
per 50 sekundţių. Maţiausiai taškų surinkęs sportininkas 
pašalinamas po kiekvieno šūvio, kol lieka du (2) sportininkai, 
kurie iššauna po paskutinį šūvį ir paaiškėja aukso medalio 
laimėtojas. Iš viso finale iššaunami 45 šūviai. 

 
 
 

 
b) TAŠKŲ 

SKAIČIAVIMAS 

 

Taškai skaičiuojami pagal gabarito dešimtųjų (dešimtainę) 
dalių skaičiavimą. Pagal bendrą finale surinktų taškų skaičių 
nustatoma galutinė klasifikacija, o lygiosios panaikinamos 
remiantis persišaudymų rezultatais. 

 

Išskaitymai uţ paţeidimus, įvykusius prieš pirmąjį varţybų 
šūvį, taikomi pirmojo varţybų šūvio rezultatui. Išskaitymai uţ 
kitas nuobaudas taikomi rezultatui to šūvio, kurį atliekant 
įvyko paţeidimas. 

 

c) ĮRANGOS 
NUSTATYMO 

LAIKAS 
prieš 20.00 min. 

 

Šauliams ar šaulių treneriams turi būti leista pasidėti 
šautuvus ir įrangą šaudymo vietose likus ne maţiau kaip 20 
min. iki starto laiko. Visi šautuvų priedai ir įranga, kuri 
reikalinga padėties keitimui pabaigti, turi būti laikoma vienoje 
talpykloje, kuri viso finalo rato metu turi likti šaulio šaudymo 
vietoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) PASIRENGIMAS 
IR TAIKYMASIS 

KLŪPINT 
 

prieš 13.00 min. 

 

CRO pakviečia finalininkus prie šaudymo linijos likus trylikai 
(13) minučių iki šaudymo pradţios, duodamas komandą 
„ŠAULIAI, PRIE LINIJOS“. Po to, kai finalininkai pakviečiami 
prie linijos, jie gali pasiimti ginklus, atsiklaupti ir atlikti laikymo 
ar taikymosi pratimus, tačiau negali išimti saugumo vėliavėlių 
ar atlikti bandomųjų šūvių. 
Praėjus dviem (2) minutėms CRO duoda startą bendram 
pasirengimo ir taikymosi laikui komanda „PENKIŲ MINUČIŲ 
PASIRENGIMO IR TAIKYMOSI LAIKAS... STARTAS“. Po 
šios komandos finalininkai gali išimti saugumo vėliavėles, 
atlikti bandomuosius šūvius ir iššauti neribotą parodomųjų 
šūvių skaičių. 
Likus 30 sekundţių iki pasirengimo ir taikymosi laiko 
pabaigos CRO duoda komandą „30 SEKUNDŢIŲ“. 
Praėjus penkioms (5) minutėms CRO nurodo „STOP… 
IŠTAISYTI“.Atliekant parodomuosius šūvius rezultatai 
nepranešami. Po komandos „STOP... IŠTAISYTI“ 
finalininkai privalo ištaisyti savo šautuvus ir finalininkų 
pristatymui įstatyti saugumo vėliavėles. Aikštelių prieţiūros 
pareigūnas turi patikrinti, ar šautuvų spynų mechanizmai yra 
atverti ir saugumo vėliavėlės įstatytos. Šaudymo iš trijų 
pozicijų rungties finalo pristatymo metu sportininkai gali likti 
savo vietose, tačiau privalo nuleisti ginklus nuo peties ir 
atsisukti veidu į ţiūrovus ir TV kamerą, kuria filmuojami 
pristatymai. 
Atliekant parodomuosius šūvius rezultatai nepranešami. Po 
komandos „STOP... IŠTAISYTI“ finalininkai privalo ištaisyti 
savo šautuvus ir finalininkų pristatymui įstatyti saugumo 
vėliavėles. Aikštelių prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar 
šautuvų spynų mechanizmai yra atverti ir saugumo vėliavėlės 
įstatytos. Šaudymo iš trijų pozicijų rungties finalo pristatymo 
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e) FINALO DALYVIŲ 

PRISTATYMAS 
prieš 5.30 min. 

 

Patikrinus finalininkų šautuvus, pranešėjas pristato 
finalininkus, CRO ir komisijos atsakingąjį narį pagal 6.17.1.11 
taisyklę. Visų finalininkų šautuvai turi būti nuleisti nuo peties 
tol, kol baigiami pristatyti visi finalininkai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) ĮSKAITINIS 
ŠAUDYMAS 

KLŪPINT 
3 x 5 šūvių serijos 
Laiko apribojimas: 

200 sekundţių 
kiekvienai serijai 

 

 
 

Varţybinis 
šaudymas 

prasideda 0.00 
min. 

 

Iš karto po pristatymo CRO duoda komandą „UŢIMTI SAVO 
VIETAS“, padaro 60 sekundţių pauzę ir po to nurodo 
„PIRMAI VARŢYBŲ SERIJAI... UŢTAISYTI“. Praėjus 
penkioms (5) sekundėms CRO nurodo „STARTAS“. 

 

Finalininkai turi per 200 sekundţių klūpėdami iššauti penkis 
(5) ĮSKAITINIUS serijos šūvius. 

 

Po 200 sekundţių arba finalininkams iššovus penkis (5) 
šūvius CRO duoda komandą „STOP“. 

 

Iš karto po „STOP“ komandos pranešėjas 15-20 sekundţių 
komentuoja esamą sportininkų klasifikaciją ir svarbius 
rezultatus. Individualūs šūvių rezultatai nepranešami. 

 

Vos pranešėjui baigus CRO duoda komandą „KITAI 
VARŢYBŲ SERIJAI UŢTAISYTI“. 

 

Praėjus penkioms (5) sekundėms CRO nurodo 
„STARTAS“. 

 

Po 200 sekundţių arba finalininkams iššovus penkis (5) 
šūvius CRO duoda komandą „STOP“. 

 

Iš karto po komandos „STOP“ pranešėjas 15-20 sekundţių 
papildomai komentuoja turnyrinę lentelę. 

 

Vos pranešėjui baigus komentuoti, CRO duoda komandą 
„KITAI VARŢYBŲ SERIJAI UŢTAISYTI“. 

 

Praėjus penkioms (5) sekundėms CRO nurodo 
„STARTAS“. 

 

Po 200 sekundţių arba finalininkams iššovus penkis (5) 
šūvius CRO duoda komandą „STOP... IŠTAISYTI“. Aikštelių 
prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar šautuvų spynų 
mechanizmai yra atverti ir saugumo vėliavėlės įstatytos. 
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g) PASIKEITIMAS 
IR TAIKYMASIS 

GULINT 
 

7.00 minutės 

 

Iš karto po komandos „STOP... IŠTAISYTI“ CRO privalo 
pradėti bendrą pasikeitimo ir taikymosi laiką duodamas 
komandą „SEPTYNIŲ MINUČIŲ PASIKEITIMO IR 
TAIKYMOSI LAIKAS... STARTAS“. Po šios komandos 
finalininkai gali paimti savo ginklus, paruošti juos šaudymo 
gulomis padėčiai, atsigulti, išimti saugumo vėliavėles, atlikti 
bandomuosius šūvius ir paleisti neribotą skaičių parodomųjų 
šūvių. 

 

Pasikeitimui prasidėjus, pranešėjas pakomentuoja po 
šaudymo klūpint finalininkų uţimamas vietas ir rezultatus. 

 

Likus 30 sekundţių iki pasikeitimo ir taikymosi laiko pabaigos 
CRO duoda komandą „30 SEKUNDŢIŲ“. 

 

Praėjus septynioms (7) minutėms CRO nurodo „STOP“. Po 
to padaroma 30 sekundţių pauzė, per kurią techninis teisėjas 
paruošia taikinius ĮSKAITINIAM šaudymui. 

 

 
 
 

h) ĮSKAITINIS 
ŠAUDYMAS GULINT 

3 x 5 šūvių serijos 
Laiko apribojimas: 

150 sekundţių 
kiekvienai serijai 

 

Praėjus 30 sekundţių CRO nurodo „KITAI VARŢYBŲ 
SERIJAI... UŢTAISYTI“. Praėjus penkioms (5) sekundėms 
CRO nurodo „STARTAS“. 
Finalininkai turi per 150 sekundţių gulėdami iššauti kiekvieną 
ĮSKAITINĮ serijos šūvį. 
Tokia pati nurodymų tvarka ir pranešimų seka tęsiama tol, kol 
finalo dalyviai baigia gulėdami šaudyti 3 x 5 šūvius. 
Pasibaigus trečiajai serijai CRO duoda komandą „STOP... 
IŠTAISYTI“. Aikštelių prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar 
šautuvų spynų mechanizmai yra atverti ir saugumo vėliavėlės 
įstatytos. 

 
 
 
 
 
 
 

g) 
PASIKEITIMAS 
IR TAIKYMASIS 

STOVINT 
 

9.00 minutės 

 

Iš karto po komandos „STOP... IŠTAISYTI“ CRO privalo 
pradėti bendrą pasikeitimo ir taikymosi laiką duodamas 
komandą „DEVYNIŲ MINUČIŲ PASIKEITIMO IR 
TAIKYMOSI LAIKAS... STARTAS“. Po šios komandos 
finalininkai gali paimti savo ginklus, paruošti juos šaudymo 
stovint padėčiai, atsistoti, išimti saugumo vėliavėles, atlikti 
bandomuosius šūvius ir paleisti neribotą skaičių parodomųjų 
šūvių. 

 

Pasikeitimui prasidėjus, pranešėjas pakomentuoja po 
šaudymo klūpint ir gulint finalininkų uţimamas vietas ir 
rezultatus. 

 

Likus 30 sekundţių iki pasikeitimo ir taikymosi laiko pabaigos 
CRO duoda komandą „30 SEKUNDŢIŲ“. 

 

Praėjus devynioms (9) minutėms CRO nurodo „STOP“. Po 
to padaroma 30 sekundţių pauzė, per kurią techninis teisėjas 
paruošia taikinius ĮSKAITINIAM šaudymui. 
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j) ĮSKAITINIS 
ŠAUDYMAS 

STOVINT 
2 x 5 šūvių 

serijos 
5 x 1 šūvis  

Laiko apribojimas: 
250 sekundţių 

kiekvienai 5 šūvių 
serijai, 50 
sekundţių 
kiekvienam 

atskiram šūviui 

 

Praėjus 30 sekundţių CRO nurodo „KITAI VARŢYBŲ 
SERIJAI... UŢTAISYTI“. Praėjus penkioms (5) sekundėms 
CRO nurodo „STARTAS“. 

 

Finalininkai turi per 250 sekundţių stovėdami iššauti 
kiekvieną VARŢYBŲ serijos šūvį. 

 

Tokia pati nurodymų tvarka ir pranešimų seka tęsiama tol, kol 
finalo dalyviai stovėdami baigia šaudyti dvi (2) 5 šūvių serijas. 

 

CRO davus antrosios serijos komandą „STOP“, 8-ąjąir 7-
ąjąvietas uţėmę finalininkai pašalinami. Pranešėjas nurodo, 
kurie šauliai pašalinami, ir pakomentuoja rezultatus. 

 

Vos pranešėjui baigus, CRO duoda komandą „KITAM 
VARŢYBŲ ŠŪVIUI UŢTAISYTI“. 

 

Praėjus penkioms (5) sekundėms CRO nurodo 
„STARTAS“. 

 

Finalininkai turi 50 sekundţių kiekvienam atskiram šūviui 
iššauti. Šauliai turi ir toliau matyti informaciją apie atgaline 
tvarka skaičiuojamą šūvių laiką. 

 

Po 50 sekundţių arba finalininkams iššovus vieną (1) šūvį 
CRO duoda komandą „STOP“. Pranešėjas nurodo, kuris 
šaulys pašalinamas, ir pakomentuoja rezultatus. 

 

CRO ir pranešėjas tęsia tokią nurodymų ir pranešimų seką 
tol, kol paskutiniuoju šūviu nustatomi aukso ir sidabro 
medalių laimėtojai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

k) PAŠALINIMAI 

 

Po antrosios serijos (iš viso 40 šūvių, 8 ir 7 vietos) pašalinami 
du (2) maţiausiai taškų surinkę finalo dalyviai. Dar po vieną 
(1) ţemiausią vietą uţimantį šaulį pašalinama po kiekvieno iš 
penkių atskirų šūvių. 

 

Po 41 šūvio – 6-avieta 

Po 42 šūvių – 5-avieta 

Po 43 šūvių – 4-avieta 

Po 44 šūvių – 3-iavieta (paaiškėja bronzos medalio 
laimėtojas) 

 

Po 45 šūvių – 2-air 1-avietos (paaiškėja sidabro ir aukso 
medalių laimėtojai) 

 
 
 
 

l) PAPILDOMAS 
ŠAUDYMAS ESANT 

LYGIOSIOMS 

 

Jeigu šalinant maţiausiai taškų surinkusį šaulį yra lygiosios, 
lygų taškų skaičių surinkę šauliai šauna papildomus 
lygiosioms panaikinti skirtus šūvius, kol lygiosios 
panaikinamos. Prieš šaunant lygiosioms panaikinti skirtus 
šūvius CRO nedelsdamas praneša šaulių, kurių rezultatas 
lygus, pavardes ir nurodo jiems įprasta tvarka iššauti 
lygiosioms panaikinti skirtus šūvius. Pranešėjas 
nekomentuoja tol, kol panaikinamos lygiosios. 
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m) FINALO 
PABAIGA 

 

Likusiems dviem (2) finalininkams iššovus paskutinį šūvį, 
jeigu nėra lygiųjų ar protesto, CRO paskelbia „REZULTATAI 
YRA GALUTINIAI“. 

 

Pranešėjas nedelsdamas nurodo aukso, sidabro ir bronzos 
medalių laimėtojus (6.17.1.13 taisyklė). 

 
 

 
n) 

PASIKEITIMAS 

 

Šauliai padėties keitimą gali pradėti tik CRO davus komandą 
„STARTAS“ pasikeitimo ir taikymosi laikui. Uţ pirmąjį 
paţeidimą skiriamas įspėjimas. Uţ antrąjį paţeidimą 
pirmajam kitos serijos šūviui pritaikoma dviejų taškų 
nuobauda. 

 

6.17.4 FINALO RATAI. ŠAUDYMO IŠ GREITAŠAUDŢIŲ PISTOLETŲ IŠ 25 M 
ATSTUMO RUNGTIS, VYRAI 

 
 

 
 

a) 
FINALO 

FORMATAS 

 

Šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumovyrų 
rungties finalą sudaro aštuonios (8) 5 šūvių per 4 sekundes 
serijos, taikant taškų skaičiavimą pagal pataikymo ir 
nepataikymo principą ir pašalinant ţemiausią vietą 
uţimančius finalininkus, pradedant po ketvirtosios serijos ir 
tęsiant iki aštuntosios serijos, po kurios paaiškėja aukso ir 
sidabro medalių laimėtojai. 

 
 
 
 

b) 
TAIKINIAI 

 

Turi būti naudojamos trys (3) 25 m EST grupės po penkis (5) 
taikinius. Viena grupė paskiriama dviem finalo dalyviams. 
Kiekvienoje grupėje naudojamas 1,50 m x 1,50 m šaudymo 
punktas (šaudymo vieta). Finalininkai turi uţimti savo vietas 
kairėje ir dešinėje šaudymo punkto pusėse taip, kad bent 
viena (1) jų koja liestų liniją, ţyminčią kairę ar dešinę 
šaudymo punkto pusę, kaip nurodyta 6.4.11.7 taisyklėje. 

 
 
 

 
c) TAŠKŲ 

SKAIČIAVIMAS 

 

Finalo rate skaičiuojami pataikymai ir nepataikymai; uţ 
kiekvieną pataikymą skiriamas vienas (1) taškas, o uţ 
kiekvieną nepataikymą nulis (0) taškų. Šaudymo iš 
greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo taikinių pataikymo 
zonos dydis yra 9,7 zonoje. 

 

Pagal bendrą finale surinktų taškų skaičių (bendrą pataikymų 
skaičių) nustatoma galutinė klasifikacija, o lygiosios 
panaikinamos remiantis persišaudymų rezultatais. 

 
 
 
 
 

d) PRISISTATYMO 
LAIKAS 

 

prieš 30.00 ir 15.00 
min. 

 

Šauliai privalo prisistatyti likus 30 min iki starto, turėti savo 
įrangą ir varţybų aprangą. Komisija turi atlikti įrangos patikrą 
kiek įmanoma greičiau šauliui prisistačius. Šauliams ar jų 
treneriams turi būti leista pasidėti įrangą, įskaitant 
pakankamą šaudmenų kiekį finalui uţbaigti, savo šaudymo 
tvietose likus 15 min. iki starto laiko. Šaulio įrangos 
komplekte gali būti atsarginis pistoletas, kuriuo gali būti 
pakeistas sugedęs pistoletas (turi būti įstatyta saugumo 
vėliavėlė). 

 
 
 
 
 

- 286 - 2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas) 
 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) 

 

KVIETIMAS PRIE 
LINIJOS, 

PASIRENGIMO 
LAIKAS IR 

PARODOMIEJI 
ŠŪVIAI 

 

prieš 10.00 min. 

CRO pakviečia „ŠAULIAI, PRIE LINIJOS“ likus dešimčiai 
(10) minučių iki starto laiko. Po vienos (1) minutės CRO 
paskelbia dviejų (2) minučių pasirengimo laiką, duodamas 
komandą „PASIRENGIMAS PRASIDEDA DABAR“.  
Praėjus dviem (2) minutėms, CRO nurodo „PASIRENGIMO 
PABAIGA“. 
Taikymosi seriją sudaro penki (5) šūviai per keturias (4) 
sekundes. Pasirengimo laikotarpiui pasibaigus CRO iš karto 
duoda komandą „TAIKYMOSI SERIJAI UŢTAISYTI“.  
Praėjus 30 sekundţių po komandos „UŢTAISYTI“, CRO 
pasako pirmojo (kairiojo) kiekvienos grupės šaulio pavardę, 
sakydamas „(ŠAULIO Nr. 1 PAVARDĖ, ŠAULIO Nr. 3 
PAVARDĖ, ŠAULIO Nr. 5 PAVARDĖ)“. Pranešus šaulių 
pavardes, jie gali įstatyti dėtuves į pistoletus ir pasiruošti 
šauti. 
Praėjus 15 sekundţių po to, kai buvo pasakytos 1, 3 ir 5 
finalininkų pavardės, CRO duoda komandą „DĖMESIO“ ir 
įjungia raudonas šviesas. Šie šauliai turi paruošti savo 
pistoletus (8.7.2 taisyklė). Po septynių (7) sekundţių 
uţsidega ţalios šviesos. Pasibaigus keturių (4) sekundţių 
šaudymo laikui, 10-14 sekundţių (kol taikiniai ruošiami kitai 
serijai) dega raudonos šviesos. Šiuo 10-14 sekundţių 
laikotarpiu šauliai gali pasiţiūrėti į ekranus.  
Techniniam teisėjui parodţius, kad taikiniai paruošti, CRO 
praneša „(ŠAULIO Nr. 2 PAVARDĖ, ŠAULIO Nr. 4 
PAVARDĖ, ŠAULIO Nr. 6 PAVARDĖ)“. Pranešus šaulių 
pavardes, jie gali įstatyti dėtuves į pistoletus ir pasiruošti 
šauti. Praėjus penkiolikai (15) sekundţių duodama komanda 
„DĖMESIO“ ir pradedama šios serijos laiko skaičiavimo 
procedūra. Pasibaigus keturių (4) sekundţių šaudymo laikui, 
10-14 sekundţių (kol taikiniai ruošiami kitai serijai) dega 
raudonos šviesos. Šiuo 10-14 sekundţių laikotarpiu šauliai 
gali pasiţiūrėti į ekranus. 
Per parodomąsias serijas rezultatai nepranešami. Visiems 
finalininkams baigus parodomąsias serijas, jie turi savo 
ištaisytus pistoletus su įstatytomis saugumo vėliavėlėmis 
padėti ant staklių ir atsisukti veidu į ţiūrovus, kad būtų 
pristatyti. Aikštelių prieţiūros pareigūnas turi patvirtinti, kad 
pistoletų spynų mechanizmai atverti ir dėtuvėse bei šovinių 
lizduose nėra šovinių. 

f) FINALO DALYVIŲ 
PRISTATYMAS 
prieš 4.45 min. 

Patikrinus finalininkų pistoletus, pranešėjas pristato 
sportininkus, CRO ir komisijos atsakingąjį narį pagal 
6.17.1.11 taisyklę. 

g) 
IŠSAMI KOMANDŲ 

IR ŠAUDYMO 
TVARKA 

Varţybinis 
šaudymas prasideda 

0.00 min. 

Kiekvieną finalo rato ĮSKAITINĘ seriją sudaro penki (5) šūviai 
per keturias (4) sekundes. Visi varţybose likę finalininkai 
kiekvieną seriją šaudo atskirai ir tam tikra seka. Visų serijų 
šaudymo tvarka yra iš kairės į dešinę. 
Iš karto po pristatymo CRO nurodo „UŢIMTI SAVO 
VIETAS“. 
Praėjus 15 sekundţių po pristatymo CRO nurodo 
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 „UŢTAISYTI“. Po komandos „UŢTAISYTI“ šauliai turi per 
vieną (1) minutę uţtaisyti dvi (2) dėtuves (finale 8.7.6.2 
taisyklė netaikoma). Prieš pirmosios ĮSKAITINĖS serijos 
pradţią duodama tik viena (1) komanda „UŢTAISYTI“. Viso 
finalo rato metu šauliai gali uţtaisyti dėtuves, kaip to 
reikalaujama. 
Po komandos „UŢTAISYTI“ šauliai gali atlikti taikymosi 
pratimus, kilnoti rankas ar atlikti bandomuosius šūvius, tačiau 
ne tada, kai kitas šaudymo į 5 taikinius grupės šaulys šaudo. 
Tuo metu šaudymo į 5 taikinius grupės dešinėje pusėje 
esantis šaulys gali paimti į rankas savo pistoletą ir pasiruošti 
šaudymui, tačiau negali atlikti taikymosi pratimų, kilnoti rankų 
ir šauti bandomųjų šūvių. Kairėje pusėje esančiam šauliui 
baigus šaudyti, jis privalo padėti savo pistoletą ir atsitraukti į 
šaudymo punkto galą bei nejudėti, kol dešinėje pusėje 
esantis šaulys šaudo savo seriją. 
Praėjus vienai (1) minutei po komandos „UŢTAISYTI“ CRO 
pasako pirmojo šaulio pavardę, ištardamas „(ŠAULIO Nr. 1 
PAVARDĖ)“. Pranešus šaulio pavardę, jis gali įstatyti dėtuvę 
į pistoletą ir pasiruošti šauti. 
Praėjus 15 sekundţių po to, kai buvo pasakyta finalininko 
pavardė, CRO duoda komandą „DĖMESIO“ ir įjungia 
raudonas šviesas. Pirmasis šaulys turi paruošti savo 
pistoletą. Po septynių (7) sekundţių uţsidega ţalios šviesos. 
Pasibaigus keturių (4) sekundţių šaudymo laikui, 10-14 
sekundţių (taikinių perdirbimo metu) dega raudonos šviesos. 
Šiuo 10-14 sekundţių metu CRO praneša tos serijos 
rezultatą (pvz., „KETURI PATAIKYMAI“). 
Iš karto po to, kai buvo praneštas pirmojo šaulio rezultatas ir 
techninis teisėjas parodė, kad taikiniai paruošti, CRO 
praneša „(ŠAULIO Nr. 2 PAVARDĖ)“. 
Praėjus penkiolikai (15) sekundţių duodama komanda 
„DĖMESIO“ ir pradedama šios serijos laiko skaičiavimo 
procedūra. Po šios serijos CRO praneša rezultatą. Kiti šauliai 
tęsia šaudymą tokia tvarka, kol seriją baigia visi varţybose 
likę šauliai. Visiems šauliams baigus pirmąją (1) seriją, 
daroma 15-20 sekundţių pauzė. Per šią pauzę pranešėjas 
pakomentuoja šaulių uţimamas vietas, geriausius rezultatus, 
iš tolesnių varţybų pašalintus šaulius ir pan. 
Pradedant antrąją seriją CRO praneša „(ŠAULIO Nr. 1 
PAVARDĖ)“ ir ši procedūra tęsiama tol, kol visi finalininkai 
iššaudo ketvirtąją (4) seriją. 

 
 
 
 
 
 

h) 
PAŠALINIMAI 

Visiems finalininkams iššaudţius ketvirtąją seriją, maţiausiai 
taškų surinkęs šaulys pašalinamas (6-a vieta). Dar po vieną 
(1) šaulį pašalinama po kiekvienos tolesnės serijos. 
Po 5 serijų – 5-a vieta 
Po 6 serijų – 4-a vieta 

Po 7 serijos – 3-ia vieta (nustatomas bronzos medalio 
laimėtojas)  

Po 8 serijos – 2-a ir 1-a vietos (nustatomi aukso ir sidabro 
medalių laimėtojai) 
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i) 
PAPILDOMAS 
ŠAUDYMAS 

ESANT 
LYGIOSIOMS 

 

Jeigu maţiausiai taškų surinkusio šaulio šalinimo etape yra 
lygiosios, lygų taškų skaičių surinkę šauliai šaudo papildomą 
lygiosioms panaikinti skirtą keturių (4) sekundţių seriją, kol 
lygiosios panaikinamos. Visas lygiosioms panaikinti skirtas 
serijas pradeda kairėje pusėje esantis šaulys.  

 

Pradedant lygiosioms panaikinti skirtas serijas, CRO 
nedelsdamas pasako pirmojo lygų rezultatą turinčio šaulio 
pavardę, sakydamas „(ŠAULIO Nr. 1 PAVARDĖ)“, ir toliau 
taikoma įprasta šaudymo tvarka. Pranešėjas nekomentuoja 
tol, kol panaikinamos lygiosios. 

 
 
 
 
 
 

j) FINALO 
PABAIGA 

 

Likusiems dviem (2) finalininkams baigus šaudyti aštuntąją 
seriją, jeigu nėra lygiųjų ar protesto, CRO paskelbia 
„REZULTATAI YRA GALUTINIAI“. 

 

Pranešėjas nedelsdamas nurodo aukso, sidabro ir bronzos 
medalių laimėtojus (6.17.1.13 taisyklė). 

 

Finalininkas ar jo treneris negali patraukti pistoleto nuo 
šaudymo linijos tol, kol varţybų teisėjas patikrina ir įsitikina, 
kad jo spynos mechanizmas yra atvertas ir įstatyta saugumo 
vėliavėlė, dėtuvė išimta ir dėtuvės ištaisytos. Prieš nunešant 
pistoletus nuo šaudymo linijos, jie turi būti supakuoti. 

 

k) 
PAVĖLUOTI 

ŠŪVIAI 

Jeigu šaulys iššauna pavėluotą šūvį arba laiku neiššauna į 
visus penkis (5) taikinius, kiekvieno pradelsimo ar neiššauto 
šūvio atveju iš tos serijos rezultato išskaitomas vienas (1) 
pataikymas. Šūvis (šūviai) paţymimas „OT―. 

 
 
 

 
l) 

PASIRENGIMO 
PADĖTIS (8.7.2, 

8.7.3) 

Jeigu komisija nustato, kad šaulys per anksti pakėlė ranką ar 
nebuvo jos pakankamai nuleidęs, šaulys turi būti nubaustas 
dviejų (2) pataikymų išskaitymu iš tos serijos (parodoma ţalia 
kortelė). Finalo ratuose įspėjimai neduodami. Jeigu toks 
atvejis pasikartoja, šaulys turi būti diskvalifikuotas (parodoma 
raudona kortelė). Sprendţiant pasirengimo padėties 
paţeidimus, prieš skiriant nuobaudą ar diskvalifikaciją, ţenklą 
(t. y. pakelti vėliavėlę), rodantį, kad šaulys pakėlė ranką per 
greitai, turi duoti maţiausi du Varţybų komisijos nariai. 

 
 
 
 
 

 
m) GEDIMAI (8.9 

punktas) 

 

Taikymosi serijos metu įvykę gedimai neskundţiami ir šūviai 
nekartojami. Jeigu gedimas įvyksta ĮSKAITINĖS serijos metu, 
aikštelių prieţiūros pareigūnas privalo nustatyti, ar gedimas 
yra LEIDŢIAMAS, ar NELEIDŢIAMAS. Jeigu GEDIMAS YRA 
leidţiamas, šaulys privalo pakartoti seriją ir jam įskaitomas 
pakartotos serijos rezultatas. Šaulys pakartotinei serijai turi 
pasiruošti per 15 sekundţių. Jeigu pasitaiko daugiau gedimų, 
pakartotinės serijos nesuteikiamos ir įskaitomi matomi 
pataikymai. 

 

Jeigu gedimas yra NELEIDŢIAMAS, iš tos serijos rezultato 
turi būti išskaityta dviejų (2) pataikymų nuobauda. 
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6.17.5 FINALO TURAI. ŠAUDYMO IŠ PISTOLETŲ IŠ 25 M ATSTUMO 
RUNGTIS, MOTERYS 

 

 

 
 
 
 
 
 

a) 
FINALO 

FORMATAS 

 

Šaudymo iš pistoletų iš 25 m atstumo moterų rungties finalo 
ratą sudaro du etapai, pusfinalis ir du (2) mačai dėl medalių. 
Visi rezultatai skaičiuojami pagal pataikymo ir nepataikymo 
principą. Pusfinalį sudaro penkios (5) 5 šūvių greitašauda 
serijos. Pusfinalyje šaudo visos aštuonios (8) finalininkės. 
Mačuose dėl medalių pirmą ir antrą vietą pusfinalyje 
uţėmusios šaulės varţosi dėl aukso ir sidabro medalių, o 
trečią ir ketvirtą vietą uţėmusios šaulės varţosi dėl bronzos 
medalių. Kiekviename mače dėl medalių šaudoma pagal 
serija po serijos principą, pagal kurį daugiausiai kartų 
kiekvienoje serijoje bendrai pataikiusi šaulė gauna du taškus, 
o lygius rezultatus turinčios šaulės kiekviena gauna po vieną 
tašką. Kiekviena mačo dėl medalių laimėtoja turi surinkti 
septynis (7) taškus. 

 
 
 

 
b) 

TAIKINIAI 

Turi būti naudojamos dvi (2) 25 m EST grupės po penkis (5) 
taikinius. Pusfinalyje į kiekvienos grupės A, B, D, E ir F, G, I, 
J pozicijas paskiriamos keturios (4) finalininkės. Mačuose dėl 
medalių abi šaulės paskiriamos į C ir H pozicijas. 

 

Mačų dėl medalių starto pozicijos nustatomos pagal starto 
pusfinalyje poziciją (kairėje pusėje esanti finalininkė šauna iš 
C pozicijos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) 

TAŠKŲ 
SKAIČIAVIMAS 

 

Abu etapus finalininkės pradeda turėdamos nulį (0) taškų. 
Skaičiuojami pataikymai ir nepataikymai; uţ kiekvieną šūvį 
pataikymo zonoje skaičiuojamas vienas pataikymas. 
Šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo taikinių 
pataikymo zonos dydis yra 10.2 zonoje. 

 

Pusfinalio metu rezultatai sudedami su kiekvienos šaulės 
galutiniu vertinimu, kuris nustatomas pagal bendrą pataikymų 
visose penkiose (5) serijose skaičių ir taikant lygiųjų 
panaikinimo taisykles. 

 

Mačiuose dėl medalių taškai skiriami pagal serija po serijos 
principą. Daugiausiai kartų serijoje pataikiusi šaulė gauna du 
(2) taškus. Jeigu dviejų šaulių rezultatai lygūs, kiekviena 
gauna po vieną (1) tašką. Nugalėtoja tampa šaulė, surinkusi 
septynis (7) ir daugiau taškų. Jeigu abi šaulės toje pačioje 
serijoje surenka septynis (7) taškus, jos šaudo papildomas 
serijas, kol lygiosios panaikinamos. 

 
 
 
 
 

d) PRISISTATYMO 
LAIKAS 

prieš 30.00 ir 
15.00 min. 

 

Šaulės privalo prisistatyti likus 30 min. iki starto, turėti savo 
įrangą ir varţybų aprangą. Komisija turi atlikti įrangos patikrą 
kiek įmanoma greičiau kiekvienai šaulei prisistačius. Šaulėms 
ar jų treneriams turi būti leista pasidėti įrangą, įskaitant 
pakankamą šaudmenų kiekį finalui uţbaigti, savo šaudymo 
vietose likus ne maţiau nei 15 min. iki starto laiko. Šaulės 
įrangos komplekte gali būti atsarginis pistoletas, kuriuo gali 
būti pakeistas sugedęs pistoletas (turi būti įstatyta saugumo 
vėliavėlė). 
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e) 
KVIETIMAS PRIE 

LINIJOS, 
PASIRENGIMO 

LAIKAS IR 
PARODOMIEJI 

ŠŪVIAI 
prieš 12.00 min. 

 

CRO pakviečia „ŠAULĖS, PRIE LINIJOS“ likus dvylikai (12) 
minučių iki starto laiko. Po vienos (1) minutės CRO paskelbia 
dviejų (2) minučių pasirengimo laiką, duodamas komandą 
„PASIRENGIMAS PRASIDEDA DABAR“. 
Praėjus dviem (2) minutėms, CRO nurodo „PASIRENGIMO 
PABAIGA“. 
Taikymosi seriją sudaro penki (5) šūviai, iššaunami 
standartine greitašaudos seka (8.7.6.4 taisyklė). Pasirengimo 
laikotarpiui pasibaigus, CRO iš karto duoda komandą 
„TAIKYMOSI SERIJAI UŢTAISYTI“. Po šios komandos 
šaulės gali įstatyti uţtaisytas dėtuves į savo pistoletus ir 
pasiruošti šauti. 

 

Praėjus 60 sekundţių po komandos „UŢTAISYTI“ CRO 
duoda komandą „DĖMESIO“ ir įjungia raudonas šviesas.   
Šaulės turi paruošti savo pistoletus (8.7.2 taisyklė). Praėjus 
septynioms (7) sekundėms tris (3) pirmąsias sekundes dega 
ţalios šviesos, reiškiančios serijos pradţią. Pasibaigus serijai 
CRO duoda komandą „STOP... IŠTAISYTI“. 
Atliekant taikymosi serijas rezultatai nepranešami. Po 
komandos „STOP... IŠTAISYTI“ finalininkės privalo ištaisyti 
ginklus, įstatyti saugumo vėliavėles, nuleisti arba padėti juos 
ant staklių, pristatomos atsisukti veidu į ţiūrovus. Aikštelių 
prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar pistoletų spynų 
mechanizmai yra atverti ir saugumo vėliavėlės įstatytos. 

f) 
FINALO DALYVIŲ 

PRISTATYMAS 
prieš 6.15 min. 

 

Patikrinus finalininkių ginklus, pranešėjas pagal 6.17.1.11 
taisyklę pristato sportininkes, CRO ir komisijos atsakingąjį 
narį. 
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g) 
1-asisVARŢYBŲ 

ETAPAS. 
PUSFINALIS. 

Varţybinis 
šaudymas 

pradedamas 0.00 
min. 

Iš karto po pristatymo CRO nurodo „UŢIMTI SAVO 
VIETAS“. 

 

Po 15 sekundţių pradedamas pirmasis ĮSKAITINIS 
šaudymas ir CRO duoda komandą „UŢTAISYTI“. 
Finalininkės turi per vieną (1) minutę uţtaisyti dvi (2) dėtuves 
(finale 8.7.6.2 taisyklė netaikoma). 

 

Prieš pirmosios ĮSKAITINĖS serijos pradţią duodama tik 
viena (1) komanda „UŢTAISYTI“. Viso finalo rato metu 
šaulės gali uţtaisyti dėtuves taip, kaip to reikalaujama. 

 

Praėjus vienai (1) minutei po komandos „UŢTAISYTI“, CRO 
duoda komandą „PIRMA SERIJA... PASIRUOŠTI“. Po šios 
komandos šaulės gali įstatyti dėtuves į savo pistoletus ir 
pasiruošti šaudyti. 

Praėjus 15 sekundţių po komandos „UŢTAISYTI“, CRO 
duoda komandą „DĖMESIO“ ir įjungia raudonas šviesas. 
Šaulės turi paruošti savo pistoletus (8.7.2 taisyklė). Praėjus 
septynioms (7) sekundėms tris (3) pirmąsias sekundes dega 
ţalios šviesos, reiškiančios greitašaudos serijos pradţią. 
Pabaigus seriją CRO duoda komandą „STOP“. 

 

Po komandos „STOP“ pranešėjas pakomentuoja finalininkių 
uţimamas vietas ir rezultatus. 

 

Pranešėjui baigus komentuoti, po 15 sekundţių CRO duoda 
komandą „KITA SERIJA... PASIRUOŠTI“. Praėjus 15 
sekundţių CRO nurodo „DĖMESIO“. 

 

Tokia seka tęsiasi, kol visos finalininkės iššaudo penkias (5) 
serijas. Po penktosios serijos, jeigu tarp antrosios ar 
ketvirtosios vietų nėra lygiųjų, CRO nurodo „STOP... 
IŠTAISYTI“. Aikštelių prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar 
pistoletų spynų mechanizmai yra atverti, dėtuvės išimtos ir 
ištaisytos, o saugumo vėliavėlės įstatytos. Šaulės turi ţengti 
atgal nuo savo šaudymo vietų ir pistoletus palikti šaudymo 
vietose 

 

Padaroma apytiksliai dviejų (2) minučių pertrauka, per kurią 
techninis teisėjas paruošia taikinius mačams dėl medalių. 

 

Tuo metu pranešėjas nurodo keturias (4) šaules, kurios 
pašalinamos iš tolesnės kovos, bei šaules, kurios tęs kovą 
dėl bronzos ir aukso medalių. 

 
 
 

h) 
PAŠALINIMAI 

 

Šaulėms atlikus penkias (5) šūvių serijas, keturios (4) 
ţemiausias vietas uţėmusios šaulės pašalinamos iš tolesnių 
varţybų ir joms skiriamos 5-a, 6-a, 7-air 8-avietos, 
atsiţvelgiant į jų bendrus pataikymo pusfinalyje rezultatus. 
Trečią ir ketvirtą vietas pusfinalyje uţėmusios šaulės tęsia 
kovą dėl bronzos medalio. Pirmą ir antrą vietas uţėmusios 
šaulės kovoja dėl aukso medalio. 
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i) 
PAPILDOMAS 
ŠAUDYMAS 

ESANT 
LYGIOSIOMS 

Jeigu dvi (2) ar daugiau šaulių surenka tiek pat taškų 
(bendras pataikymų skaičius) po pusfinalio ir tarp jų yra 
lygiosios kovojant dėl ketvirtos ar antros vietų, lygų rezultatą 
pasiekusios šaulės privalo šaudyti papildomą lygiosioms 
panaikinti skirtą 5 šūvių greitašauda seriją tol, kol lygiosios 
panaikinamos. Jeigu tarp šaulių yra lygiosios, CRO 
nedelsdamas praneša šaulių, kurių rezultatas lygus, 
pavardes ir nurodo joms įprasta tvarka iššauti lygiosioms 
panaikinti skirtą šūvių seriją. Jeigu yra dvejos lygiosios, 
pirmiausia turi būti panaikintos ţemesnės vietos lygiosios. 
Pranešėjas komentuoja tik panaikinus lygiąsias. Lygiosios dėl 
kitų vietų po pusfinalio naikinamos pagal paskutinės serijos 
rezultatą, po to kitos pagal paskutinės serijos rezultatą ir t. t. 
Jeigu lygiosios nepanaikinamos, lygų rezultatą pasiekusios 
šaulės klasifikuojamos pagal jų įvertinimą kvalifikacijoje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) 
2-ASISVARŢYBŲ 

ETAPAS. 
MAČAI DĖL 
MEDALIŲ 

Mačai dėl medalių prasideda techniniam teisėjui parodţius, 
kad taikiniai paruošti. Abi šaulės uţima savo vietas prie 
kiekvienos grupės (C ir H taikiniai) centrinių taikinių. 
Pradėdamas mačą dėl medalių CRO nurodo „(PONIA 
PAVARDĖ IR PONIA PAVARDĖ)... UŢIMKITE SAVO 
VIETAS“. 
Praėjus 30 sekundţių CRO nurodo „UŢTAISYTI“. Po 
komandos „UŢTAISYTI“ šaulės turi per vieną (1) minutę 
uţtaisyti dvi (2) dėtuves. 
Praėjus vienai (1) minutei po komandos „UŢTAISYTI“, CRO 
duoda komandą „PIRMA SERIJA... PASIRUOŠTI“. Tuomet 
šaulės gali įstatyti dėtuves į savo pistoletus ir pasiruošti šauti. 
Praėjus 15 sekundţių po komandos „UŢTAISYTI“, CRO 
duoda komandą „DĖMESIO“ ir įjungia raudonas šviesas. 
Šaulės turi paruošti savo pistoletus (8.7.2 taisyklė). Praėjus 
septynioms (7) sekundėms tris (3) pirmąsias sekundes dega 
ţalios šviesos, reiškiančios greitašaudos serijos pradţią. 
Šaulėms baigus šaudyti seriją, CRO duoda komandą 
„STOP“. 
Po komandos „STOP“ pranešėjas praneša surinktus taškus 
sakydamas „(PAVARDĖ)... DU TAŠKAI, PIRMAUJA PRIEŠ 
(PAVARDĖ)“. Po to pranešėjas gali pakomentuoti abiejų 
mače dalyvavusių šaulių situaciją.Pranešėjui baigus 
komentuoti, po 15 sekundţių CRO duoda komandą „KITA 
SERIJA... PASIRUOŠTI“. Praėjus 15 sekundţių CRO 
nurodo „DĖMESIO“. Tokia seka tęsiama tol, kol viena šaulė 
surenka septynis (7) ar daugiau taškų ir maţiausiai vienu 
tašku lenkia varţovę. CRO duoda komandą „STOP... 
IŠTAISYTI... REZULTATAI YRA GALUTINIAI“. Aikštelių 
prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar pistoletų spynų 
mechanizmai yra atverti, dėtuvės išimtos ir ištaisytos, o 
saugumo vėliavėlės įstatytos. Pranešėjas nurodo bronzos 
medalio laimėtoją. Padaroma dviejų (2) minučių pertrauka, 
per kurią pareigūnai ir šauliai pasiruošia mačui dėl aukso 
medalio. Varţantis dėl aukso medalio laikomasi tokios pačios 
tvarkos. 
Pranešėjui baigus komentuoti, po 15 sekundţių CRO duoda 
komandą „KITA SERIJA... PASIRUOŠTI“. Praėjus 15 
sekundţių CRO nurodo „DĖMESIO“. Tokia seka tęsiama tol, 
kol viena šaulė surenka septynis (7) ar daugiau taškų ir 
maţiausiai vienu tašku lenkia varţovę. CRO duoda komandą 
„STOP... IŠTAISYTI... REZULTATAI YRA GALUTINIAI“. 
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i) 
PAPILDOMAS 
ŠAUDYMAS 

ESANT 
LYGIOSIOMS 

Jeigu dvi (2) ar daugiau šaulių surenka tiek pat taškų 
(bendras pataikymų skaičius) po pusfinalio ir tarp jų yra 
lygiosios kovojant dėl ketvirtos ar antros vietų, lygų rezultatą 
pasiekusios šaulės privalo šaudyti papildomą lygiosioms 
panaikinti skirtą 5 šūvių greitašauda seriją tol, kol lygiosios 
panaikinamos. Jeigu tarp šaulių yra lygiosios, CRO 
nedelsdamas praneša šaulių, kurių rezultatas lygus, 
pavardes ir nurodo joms įprasta tvarka iššauti lygiosioms 
panaikinti skirtą šūvių seriją. Jeigu yra dvejos lygiosios, 
pirmiausia turi būti panaikintos ţemesnės vietos lygiosios. 
Pranešėjas komentuoja tik panaikinus lygiąsias. Lygiosios dėl 
kitų vietų po pusfinalio naikinamos pagal paskutinės serijos 
rezultatą, po to kitos pagal paskutinės serijos rezultatą ir t. t. 
Jeigu lygiosios nepanaikinamos, lygų rezultatą pasiekusios 
šaulės klasifikuojamos pagal jų įvertinimą kvalifikacijoje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) 
2-ASISVARŢYBŲ 

ETAPAS. 
MAČAI DĖL 
MEDALIŲ 

Mačai dėl medalių prasideda techniniam teisėjui parodţius, 
kad taikiniai paruošti. Abi šaulės uţima savo vietas prie 
kiekvienos grupės (C ir H taikiniai) centrinių taikinių. 
Pradėdamas mačą dėl medalių CRO nurodo „(PONIA 
PAVARDĖ IR PONIA PAVARDĖ)... UŢIMKITE SAVO 
VIETAS“. 
Praėjus 30 sekundţių CRO nurodo „UŢTAISYTI“. Po 
komandos „UŢTAISYTI“ šaulės turi per vieną (1) minutę 
uţtaisyti dvi (2) dėtuves. 
Praėjus vienai (1) minutei po komandos „UŢTAISYTI“, CRO 
duoda komandą „PIRMA SERIJA... PASIRUOŠTI“. Tuomet 
šaulės gali įstatyti dėtuves į savo pistoletus ir pasiruošti šauti. 
Praėjus 15 sekundţių po komandos „UŢTAISYTI“, CRO 
duoda komandą „DĖMESIO“ ir įjungia raudonas šviesas. 
Šaulės turi paruošti savo pistoletus (8.7.2 taisyklė). Praėjus 
septynioms (7) sekundėms tris (3) pirmąsias sekundes dega 
ţalios šviesos, reiškiančios greitašaudos serijos pradţią. 
Šaulėms baigus šaudyti seriją, CRO duoda komandą 
„STOP“. 
Po komandos „STOP“ pranešėjas praneša surinktus taškus 
sakydamas „(PAVARDĖ)... DU TAŠKAI, PIRMAUJA PRIEŠ 
(PAVARDĖ)“. Po to pranešėjas gali pakomentuoti abiejų 
mače dalyvavusių šaulių situaciją.Pranešėjui baigus 
komentuoti, po 15 sekundţių CRO duoda komandą „KITA 
SERIJA... PASIRUOŠTI“. Praėjus 15 sekundţių CRO 
nurodo „DĖMESIO“. Tokia seka tęsiama tol, kol viena šaulė 
surenka septynis (7) ar daugiau taškų ir maţiausiai vienu 
tašku lenkia varţovę. CRO duoda komandą „STOP... 
IŠTAISYTI... REZULTATAI YRA GALUTINIAI“. Aikštelių 
prieţiūros pareigūnas turi patikrinti, ar pistoletų spynų 
mechanizmai yra atverti, dėtuvės išimtos ir ištaisytos, o 
saugumo vėliavėlės įstatytos. Pranešėjas nurodo bronzos 
medalio laimėtoją. Padaroma dviejų (2) minučių pertrauka, 
per kurią pareigūnai ir šauliai pasiruošia mačui dėl aukso 
medalio. Varţantis dėl aukso medalio laikomasi tokios pačios 
tvarkos. 
Pranešėjui baigus komentuoti, po 15 sekundţių CRO duoda 
komandą „KITA SERIJA... PASIRUOŠTI“. Praėjus 15 
sekundţių CRO nurodo „DĖMESIO“. Tokia seka tęsiama tol, 
kol viena šaulė surenka septynis (7) ar daugiau taškų ir 
maţiausiai vienu tašku lenkia varţovę. CRO duoda komandą 
„STOP... IŠTAISYTI... REZULTATAI YRA GALUTINIAI“. 
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k)  
FINALO 

PABAIGA 

 

Mače dėl aukso medalio CRO paskelbus „REZULTATAI 
YRA GALUTINIAI“, pranešėjas iš karto paskelbia aukso, 
sidabro ir bronzos medalių laimėtojas (6.17.1.13 papunktis). 

 
 
 

 
l) 

PASIRENGIMO 
PADĖTIS (8.7.2 

papunktis) 

 

Jeigu Varţybų komisija nustato, kad šaulė per anksti pakėlė 
ranką ar nebuvo jos pakankamai nuleidusi, šaulė turi būti 
nubausta dviejų (2) pataikymų išskaitymu iš tos serijos 
rezultato (parodoma ţalia kortelė). Finalo ratuose įspėjimai 
neduodami. Jeigu toks atvejis pasikartoja, šaulė turi būti 
diskvalifikuota (parodoma raudona kortelė). Sprendţiant 
pasirengimo padėties paţeidimus, prieš skiriant nuobaudą ar 
diskvalifikaciją, ţenklą (t. y. pakelti vėliavėlę), rodantį, kad 
šaulė pakėlė ranką per greitai, turi duoti maţiausiai du 
Varţybų komisijos nariai. 

 
 
 
 

 
m) GEDIMAI 

(8.9.2 papunktis) 

 

Taikymosi serijos metu įvykę gedimai neskundţiami ir šūviai 
nekartojami. Jeigu gedimas įvyksta ĮSKAITINĖS serijos metu, 
aikštelių prieţiūros pareigūnas privalo nustatyti, ar gedimas 
yra LEIDŢIAMAS, ar NELEIDŢIAMAS. Jeigu gedimas 
LEIDŢIAMAS, šaulė turi nedelsdama uţbaigti seriją. Šaulė 
turi per 15 sekundţių pasiruošti uţbaigti seriją. Kiekviename 
finalo etape po leidţiamo gedimo leidţiama pabaigti tik vieną 
seriją. Jeigu pasitaiko daugiau gedimų, uţbaigti seriją 
nebeleidţiama ir įskaitomi matomi pataikymai. 

 

6.17.6 Protestai finalo ratuose 
 

a)    Protestai turi būti pateikiami iš karto, o juos pakeldamas ranką 
turi pateikti šaulys arba jo treneris; 

 

b)   visus protestus Finalų protestų komisija turi spręsti 
nedelsdama (3.12.3.7, 6.16.7 ir 6.17.1.10(d) papunkčiai). 
Finalų protestų komisijos sprendimas yra galutinis ir 
neskundţiamas; 

 

c)    jeigu protestas finalo rate nepatvirtinamas, turi būti pritaikyta 
dviejų pataikymų nuobauda. Finalo ratuose protesto mokestis 
netaikomas. 

 

6.17.7 Apdovanojimų ceremonijos 
 

Aukso, sidabro ir bronzos medalių laimėtojų apdovanojimų 
ceremonija turi būti surengta kiek įmanoma greičiau po kiekvieno 
finalo rato, atsiţvelgiant į 3.8.5 taisyklę. ISSF apdovanojimo 
ceremonijų rengimo standartai pateikti dokumente Akreditacijos, 
finalo šaudyklų ir apdovanojimų ceremonijų gairės, kurį galima 
rasti ISSF būstinėje. 
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6.18 FORMOS 
 

Tolesniuose puslapiuose pateikiamos vykdant ISSF čempionatus 
naudojamos formos: 

 

a) PROTESTO FORMA (P forma) 

b) APELIACIJOS FORMA (AP forma) 

c) Pranešimo apie incidentą šaudykloje forma (IR forma) 

d) Klasifikacijos tarnybos rezultatų pranešimo forma (CN 
forma) 

e) Šaudymo iš greitašaudţių pistoletų greitašauda iš 25 m 
atstumo vyrų rungties rezultatų apskaičiavimo esant 
sutrikimams forma (RFPM forma) 

e) Šaudymo iš standartinių pistoletų iš 25 m atstumo pistoletų 
vyrų rungties rezultatų apskaičiavimo esant sutrikimams 
forma (STDP forma) 

g) Įspėjimas dėl aprangos ir reklamos kodekso paţeidimo (DC 
forma) 
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PROTESTO FORMA 

 

P 
 

INFORMACIJA APIE PROTESTĄ (PILDO ŠAULYS ARBA TEISĖJAS) 

 

Renginys: 
 

Protestas komisijai: 

 

Data ir laikas protestuojamo veiksmo ar sprendimo. 

 

Protestuojamas veiksmas ar sprendimas (apibūdinkite raštu): 

 

 

 

 

 

 

Protesto prieţastis (taip pat nurodyti susijusias ISSF taisykles): 

 

 

 

 

 

Protestą pateikė: 
 

 
Pavardė – Valstybė –Parašas 

 

PROTESTAS GAUTAS (pildo protestą gavęs pareigūnas) 

 

Protestas gautas: data: laikas: 
 

Sumokėto mokesčio suma: Gavo: 

Protestą gavusio pareigūno pavardė spausdintinėmis raidėmis ir parašas 
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KOMISIJOS SPRENDIMAS (PILDO KOMISIJOS PIRMININKAS): 
 

Komisija susirinko 
(data) 

 (vieta)   ir nagrinėjo protestą. 

 Data  Laikas   

 
Protestas buvo 

 
patvirtintas 

 

□ 
 

/ 
 
atmestas 

 

□ 

Komisijos sprendimo prieţastys: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas: 
 

Pavardė ir parašas 

Pranešimas protesto pareiškėjui 

Data 

Laikas 

 

Mokestis paliktas / grąţintas 
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PRAŠYMAS PATEIKTI 
APELIACINĖS 

KOMISIJOS SPRENDIMĄ 

 

AP 
PILDO KOMANDOS VADOVAS ARBA ATSTOVAS 

Jeigu ilgai nesutinkama su komisijos sprendimu, klausimas gali būti perduotas 

Apeliacinei komisijai. Privaloma pridėti ankstesnę protesto formą (P). 

Apeliacijos 
prieţastis:  

 

 

 

 

 

Informacija apie apeliaciją 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apeliaciją pateikė: 
 
 
 

Pavardė – Valstybė –Parašas 
 

INFORMACIJA APIE APELIACIJĄ (pildo apeliaciją gavęs pareigūnas) 

 

Apeliacija gauta: data: laikas: 
 

Sumokėto mokesčio suma Gavo: 

Protestą gavusio pareigūno pavardė spausdintinėmis raidėmis ir parašas 
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APELIACINĖS KOMISIJOS SPRENDIMAS (PILDO KOMISIJOS PIRMININKAS): 
 

Apeliacinė komisija susirinko (data) (vieta) ir nagrinėjo protestą. 
Data Laikas 

 

Protestas buvo patvirtintas □ / atmestas □ 
 

 

Apeliacinės komisijos sprendimo prieţastys: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Komisijos pirmininkas: 
 
 
 
 
 

Pavardė ir parašas 
 
 

 

Pranešimas protesto pareiškėjui 
 

Data 
 

Laikas 
 

Mokestis paliktas / grąţintas 
 
 

Pavardė ir parašas 
 

Apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis. 
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PRANEŠIMO APIE 
INCIDENTĄ 

ŠAUDYKLOJE FORMA 

 

IR 
 

Pranešimo apie incidentą serijos numeris 

(įrašas turi būti saugomas šaudyklos 
registre): 

 

 

Incidento data: 
  

Incidento laikas: 
 

 

Rungtis: 
 Pamaina:  Šaudymo 

vieta: 

 

 

Sportininko  

pavardė: 

  
Etapas: 

 

 

BIB 

numeris: 

 
 

 

Pilietybė: 

 
 

 

Serija: 

 

 

Trumpa informacija apie incidentą: 

 

 

 

 

Taikytinos ISSF taisyklės: 
 

Skirta nuobauda: 

Pranešimą rengusio 

aikštelių prieţiūros 
pareigūno parašas: 

 Pavardė 
spausdintinėmis 
raidėmis: 

  
Laikas: 

 

Varţybų komisijos 

nario parašas 

 Pavardė 
spausdintinėmis 
raidėmis: 

  
Laikas: 

 

Klasifikacijos 

pareigūno parašas 

 Pavardė 
spausdintinėmis 
raidėmis: 

  
Laikas: 

 

Klasifikacijos 

komisijos parašas 

 Pavardė 
spausdintinėmis 
raidėmis: 

  
 
Laikas: 

 

Techninio vertinimo 

pareigūno parašas 

 Pavardė 
spausdintinėmis 
raidėmis: 

  
 
Laikas: 

 

 

Rezultato taisymo 

Nuoroda 

  
Teisėjas 

 

 

PASTABA. Formą uţpildţius aikštelių prieţiūros pareigūnui ir komisijai, jos 
kopija turi būti nedelsiant nusiųsta į Šaudyklos (EST) kontrolės kabinetą. 
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KLASIFIKACIJOS 
TARNYBOS 
REZULTATŲ 

PRANEŠIMO FORMA 

 
 

CN 
 

 

RUNGTIS: 

  

 

DATA: 

 

 

 

PAMAINA: 

  

ATRANKA / 
KVALIFIKACIJA: 

 

 

IŠANKSTINĮ  
REZULTATĄ 
PASKELBĖ 
(PAVARDĖ): 

  
 

LAIKAS: 

 

 

 

PROTESTO PATEIKIMO LAIKAS BAIGĖSI 

 

 

LAIKAS: 

 

 
PROTESTŲ NEBUVO 
(PAVARDĖ): 

  
REZULTATAI 
PATVIRTINTI 

 

ARBA... 

 

PROTESTAS PATEIKTAS (ŢIŪRĖTI 
PRIDEDAMĄ PROTESTO FORMĄ) 

LAIKAS, KADA 
GAUTAS 
PROTESTAS: 

 

 
REZULTATAI KOL KAS NEPATVIRTINTI: 

 
KLASIFIKACIJOS 
PAREIGŪNO 
PARAŠAS: 

 
 

 
 

LAIKAS: 

 

 
KLASIFIKACIJOS 
KOMISIJOS NARIO 
PARAŠAS: 

 
 

 
 

LAIKAS: 

 

 
 

TECHNINIO VERTINIMO 
PAREIGŪNO PARAŠAS: 

 
 

 
 

TEISĖJAS: 

 

 

PASTABA. Formą uţpildţius klasifikacijos pareigūnui, jos kopija turi būti 
nedelsiant nusiųsta į Šaudyklos (EST) kontrolės kabinetą. 
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Šaudymo iš greitašaudţių 
pistoletų iš 25 m atstumo vyrų 

rungties rezultatų apskaičiavimo 
esant sutrikimams forma  

 

 
 

RFP
M 

 

forma 
Etapas ir 

pamain

a 

 

/ 
Serija ir 1-a/  2-a Sutrikimo 

laikas 

 

Laiko 
etapas 

8 s /  6 s /  4 s 

Šaudymo 
vieta 

numeri
s 

 Šaulio 

pavard
ė: 

 

BIB numeris  Pilietybė  Data  

Jeigu LEIDŢIAMAS sutrikimas, įrašyti AM, jeigu NELEIDŢIAMAS, įrašyti 
NAM 

0, jeigu NEIŠŠAUTI ŠŪVIAI, įrašyti 0 – tik nepataikius arba uţ šūvius, 

kurie nebuvo iššauti į kiekvieną atskirą taikinį abiejose serijose: 
Šūvi

s Serija 

 

Kairysis 

ekrana
s 

 

 

Ekranas 

 

Vidurinysis 

ekranas 

 

 

Ekranas 

 

Dešinysis 

ekranas 

 

 

Iš viso 

 

Varţybos 
      

 

Sutrikimo 

pasikartojima
s 

      

Galutinis 
rezultatas 

      

(Galutinis rezultatas lygus bendram ţemiausios vertės rezultatui kiekviename 
stulpelyje) 

Jeigu tai antra dešimties šūvių 

serijos dalis, turi būti uţrašyta 

bendra ankstesnių (pirmųjų) 

penkių šūvių suma; jeigu ne, 

palikti tuščią. 

Ankstesnių 

penkių šūvių 

rezultatas 

 Teisingas 

dešimties 

šūvių 

rezultatas

: 

 

Aikštelių 
prieţiūros 
pareigūno 
parašas 

 Aikštelių prieţiūros 
pareigūno pavardė 
(spausdintinėmis) 

 

Šaudyklos 
komisijos 

nario parašas 

 Šaudyklos 
komisijos 

nario pavardė 

(spausdintinėm
is) 

 

Klasifikacijos 

pareigūno parašas 

 Klasifikacijos komisijos 
nario parašas 

 

Patvirtinimas apie fizinę  
intervenciją į kompiuterio 
rezultatus klasifikacijos 

kompiuteryje 

  

Techninio 
teisėjo 

parašas 

 

Klasifikacijos 
komisijos 

nario parašas 

 Taisymo 
nuorodos 
numeris 

 

PASTABA. Formą uţpildţius aikštelių prieţiūros pareigūnui ir komisijai, jos 
kopija turi būti nedelsiant nusiųsta į Šaudyklos (EST) kontrolės kabinetą. 
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Šaudymo iš standartinių pistoletų 
iš 25 m atstumo vyrų rungties 
rezultatų apskaičiavimo esant 

sutrikimams forma 
 

RFPM 
 

Forma 

Pamaina  
Serija ir 
 

1-a / 2- a / 3-ia / 4-a  
Sutrikimo 
laikas 

 

 Laiko etapas 150 / 20 / 10 s  

Šaudymo 
vietos 
numeris 

 Šaulio 

pavardė: 

   

BIB numeris  Pilietybė  
Data 

 

Jeigu LEIDŢIAMAS gedimas, įrašyti AM, jeigu NELEIDŢIAMAS, įrašyti NAM 
0, jeigu NEIŠŠAUTI ŠŪVIAI,  įrašyti 0 – tik nepataikius arba uţ šūvius, kurie nebuvo iššauti 

(pagal šūvio numerį) į taikinį abiejose serijose: 
Šūvis  

 
Serija 

1 2 3 4 5 
Iš 

viso 
 

Varţybos       

Gedimo 
Pasikarto- 
Jimas 

      

Galutinis  
rezultatas 

      

(Galutinis rezultatas yra penkių maţiausios vertės šūvių rezultatų bendra suma) 

Jeigu tai antra dešimties šūvių 
serijos dalis, turi būti uţrašyta 

bendra ankstesnių (pirmųjų) penkių 
šūvių suma; jeigu ne, palikti tuščią. 

 

Ankstesnių 
penkių 
šūvių 
rezultatas 

 Teisingas 
dešimties 
šūvių 
rezultatas 

 

Aikštelių prieţiūros 
pareigūno parašas 

 Aikštelių prieţiūros 
pareigūno 
(spausdintinėmis 
raidėmis) 

 

Šaudyklos komisijos 
nario parašas 

 Šaudyklos komisijos 
nario pavardė 
(spausdintinėmis 
raidėmis) 

 

Klasifikacijos 
pareigūno parašas 

 Klasifikacijos 
komisijos nario 
parašas 

 

Fizinės intervencijos į kompiuterio 
rezultatus klasifikacijos  
kompiuteryje patvirtinimas 

 Techninio 
teisėjo  

parašas  

 

Klasifikacijos komisijos nario 
Parašas 

 Taisymo  
nuorodos 
numeris 

 

PASTABA. Formą uţpildţius aikštelių prieţiūros pareigūnui ir komisijai, jos kopija 
turi būti nedelsiant nusiųsta į Šaudyklos (EST) kontrolės kabinetą. 
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6.19 ISSF APRANGOS KODEKSAS 
 

ISSF taisyklės dėl šaulių, trenerių ir pareigūnų aprangos 
 

ISSF Bendrųjų techninių taisyklių 6.7.6 taisyklė numato: 
„Sportininkai, treneriai ir pareigūnai yra atsakingi už tai, kad 
šaudyklose pasirodytų dėvėdami viešam sporto renginiui 
tinkamą aprangą. Šaulių ir pareigūnų dėvima apranga turi 
atitikti ISSF Aprangos kodeksą. Jo kopijas galima rasti ISSG 
būstinėje.“ 
Šia taisykle yra paremtas šiame dokumente pateikiamas ISSF 
Aprangos kodeksas. 

 
6.19.1 BENDROJI DALIS 

 

Visos sporto šakos yra suinteresuotos viešumoje ir ţiniasklaidoje 
rodomu savo įvaizdţiu. Olimpinės sporto šakos yra ypač 
vertinamos pagal tai, ar sportininkai ir pareigūnai sudaro 
profesionalų įvaizdį ir daro garbę savo sporto šakoms. Šaudymo 
sportui, kaip augančiai ir naujų dalyvių bei gerbėjų pritraukti 
sugebančiai sporto šakai, taip pat ir būsimai šaudymo sporto 
padėčiai Olimpinėse ţaidynėse įtakos turi tai, kaip šauliai ir 
pareigūnai atrodo viešumoje ir ţiniasklaidoje. ISSF parengė ISSF 
Aprangos kodeksą, kuriame pateikiami specifiniai 6.7.6 taisyklės 
įgyvendinimo nuostatai ir gairės. 

 

6.19.2 APRANGOS TAISYKLĖS ŠAULIAMS 
 

6.19.2.1                Visa šaulių apranga, dėvima treniruotėse, atrankos, kvalifikacijos, 
ir finalo turų varţybose turi būti sportininkams tarptautinio lygio 
sporto varţybose dėvėti tinkama apranga. Ši apranga turi skleisti 
teigiamą šaudymo sporto sportininkų, kaip olimpinio sporto 
atstovų, įvaizdį. 

 

6.19.2.2          Reikalaujama, kad per apdovanojimo ceremonijas sportininkai 
vilkėtų savo oficialią nacionalinę aprangą ar nacionalinius 
sportinius kostiumus (treniruočių ar apšilimo aprangos viršutinę ir 
apatinę dalį bei batus).  Komandų atveju, visi komandos nariai 
privalo vilkėti atitinkamas nacionalines aprangas (6.7.6.2 taisyklė). 

 

6.19.2.3          Šautuvų rungtyse dalyvaujantys šauliai privalo laikytis Šautuvų 
rungčių aprangos taisyklių, aprašytų 7.5 taisyklėje. Jeigu jie 
nedėvi specialių šaudymo kelnių ar batų, varţybose dėvima jų 
apranga turi atitikti šį ISSF Aprangos kodeksą. 

 

6.19.2.4         Pistoletų rungtyse dalyvaujantys šauliai privalo laikytis Pistoletų 
rungčių aprangos taisyklių, aprašytų 8.5 taisyklėje. 

 

6.19.2.5           Stendinio šaudymo rungtyse dalyvaujantys šauliai privalo laikytis 
Stendinio šaudymo rungčių aprangos taisyklių, aprašytų 9.12.1 
taisyklėje. 

 

6.19.2.6         ISSF šautuvų, pistoletų ir stendinio šaudymo rungčių aprangos 
taisyklės skirtos tam, kad visi varţybose dalyvaujantys šauliai 
dėvėtų sportinio tipo aprangą, kurioje 
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naudojamos arba rodomos nacionalinės, NOK ar nacionalinių 
federacijų spalvos ir emblemos. Tinkamai vilkėti varţybose 
aprangai priskiriami nacionalinių federacijų ar NOK išduoti 
treniruočių kostiumai, treningai ar apšilimo apranga ir pan. 

 

6.19.2.7             Draudţiamiems dėvėti varţybose ar apdovanojimo ceremonijose 
drabuţiams priskiriami mėlyni dţinsai, dţinsai ar panašios ne 
sportinių spalvų kelnės, kamufliaţinė apranga, berankoviai 
marškinėliai, trumpikės, kurios yra per trumpos (ţiūrėti 6.7.6.1 
taisyklę, ne daugiau nei 15 cm aukščiau kelio centro), apdriskę 
trumpi dţinsai, visų rūšių sandalai, uţlopytos ar skylėtos kelnės, 
taip pat marškinėliai ar kelnės, ant kurių yra nesportiški ar 
netinkami uţrašai (ţiūrėti 6.12.1 taisyklę, jokios propagandos). 
Sportinės spalvos turėtų būti nacionalinės aprangos spalvos. Jeigu 
nedėvimos nacionalinės spalvos, tuomet nesportinėmis spalvomis, 
kurių derėtų vengti, laikomos kamufliaţinė, languota, chaki, gelsvai 
ţalsva arba ruda. 

6.19.2.8                Persirengiama turi būti tams kirtose vietose, o ne varţybų aikštelėje 
(negalima persirenginėti šaudymo taškuose arba šaudyklose). 

 

6.19.2.9         Visa apranga turi atitikti ISSF Komercinių teisių, Rights, 
finansavimo ir reklamos taisykles dėl gamintojo ir rėmėjų ţenklų 
demonstravimo. 

6.19.3 APRANGOS TAISYKLĖS PAREIGŪNAMS 
 

6.19.3.1             ISSF Aprangos kodeksas taikomas ir ISSF komisijų nariams bei 
nacionaliniams techniniams pareigūnams, įskaitant varţybų 
teisėjus ir stendinio šaudymo teisėjus. 

 

6.19.3.2           Varţybų pareigūnai privalo dėvėti drabuţius, atspindinčius jų 
profesinę padėtį ir pareigas. Eidami pareigas, komisijų nariai 
privalo dėvėti raudonas komisijos liemenes, kurias galima gauti 
ISSF būstinėje.  Eidami pareigas, stendinio šaudymo teisėjai 
privalo dėvėti mėlynas teisėjų liemenes, kurias galima gauti ISSF 
būstinėje. 

 

6.19.3.3                Varţybų pareigūnai negali dėvėti jokių draudţiamų drabuţių, kurie 
aprašyti pirmiau esančiame 6.19.2.7 straipsnyje. 

 

6.19.4         APRANGOS TAISYKLĖS FOTOGRAFAMS IR TV 
OPERATORIAMS 

 

6.19.4.1        Akredituoti fotografai ir TV operatoriai, galintys patekti į varţybų 
aikštelę, privalo laikytis ISSF Aprangos kodekso, kadangi jie dirba 
stebint visuomenei. 

 

6.19.4.2                Fotografai ir TV operatoriai neturėtų vilkėti berankovių marškinėlių, 
trumpų dţinsų, sportinių ar bėgiko trumpikių. Jeigu jie mūvi 
trumpikes, tuomet privalo mūvėti kojines ir batus. 

 

6.19.4.3         Varţybų aikštelėje dirbantys fotografai privalo dėvėti oficialias 
viršutines liemenes, skirtas REGISTRUOTIEMS arba 
NEREGISTRUOTIEMS FOTOGRAFAMS, kurias išduoda ISSF. 
Ant fotografų liemenių turi būti ISSF logotipas ir vienas rėmėjų 
logotipas, kuris negali būti didesnis uţ ISSF logotipą. Fotografų 
liemenės yra sunumeruotos, kad foto koordinatoriai arba ISSF 
techninis atstovas galėtų nustatyti fotografų tapatybę. 
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6.19.4.4                Varţybų aikštelėje dirbantys TV operatoriai privalo vilkėti oficialias 
TV OPERATORIAMS skirtas viršutines liemenes. Ant šių liemenių 
turi būti ISSF logotipas ir lengvai atskiriami numeriai viršutinės 
liemenės priekyje ir nugaroje, kad būtų galima nustatyti TV 
operatorių tapatybę. 

 

6.19.4.5            Fotografams ir TV operatoriams, jiems dirbant varţybų aikštelėje, 
draudţiama vilkėti bet kokias kitas liemenes ar švarkus, ant kurių 
yra reklama. 

 

6.19.5 ĮGYVENDINIMO PROCEDŪROS 
 

6.19.5.1         Uţ ISSF aprangos taisyklių ir ISSF Aprangos kodekso (6.7.6.3 
taisyklė) įgyvendinimą yra atsakingos ISSF Įrangos kontrolės, 
Šautuvų, Pistoletų ir Stendinio šaudymo komisijos. 

 

6.19.5.2                 ISSF čempionatuose, uţ pirmąjį paţeidimą ISSF komisijos išduoda 
rašytinius įspėjimus su reikalavimu ištaisyti aprangos taisyklių 
paţeidimus. Rašytinį įspėjimą gavę šauliai, kurie neištaiso 
aprangos taisyklių paţeidimo (nepakeičia aprangos), yra 
diskvalifikuojami. Paprastai komisijos išduoda įspėjimus įrangos 
patikrinimo ar treniruočių metu. Jeigu nėra pakankamai laiko 
persirengimui, komisijos gali leisti šauliui baigti treniruočių prieš 
varţybas seriją ar etapą (Stendinio šaudymo arba 25 m pistoletų 
rungtyse) prieš persirengiant. Netinkamą arba draudţiamą aprangą 
vilkinčiam šauliui nebus leidţiama dalyvauti kvalifikacijos arba 
finalo turų varţybose arba apdovanojimo ceremonijoje. 

 

6.19.5.3              Prieš varţybas ir varţybų metu, įspėdamos Aprangos ar Reklamos 
kodekso paţeidėjus ir reikalaudamos ištaisyti paţeidimą, komisijos 
turi naudoti ISSF įspėjimo apie aprangos / reklamos kodekso 
pažeidimą formą (DC forma). 
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ĮSPĖJIMAS APIE 

APRANGOS / REKLAMOS 

KODEKSO PAŢEIDIMĄ 

 
 
 

DC 
 

Pranešimo apie incidentą 
numeris: 

(Įrašas turi būti saugomas šaudyklos registre) 

 

 

Paţeidimo data: 
  

Paţeidimo laikas: 
 

 

Sportininko 

pavardė: 

 

 

 

BIB numeris: 

 
 

 

Valstybė: 

 

 

Aprangos / reklamos kodekso paţeidimo aprašymas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikalaujamas ištaisymo veiksmas 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos nario 

parašas: 

  
Pavardė spausdintinėmis 
raidėmis: 

 
Laikas: 

 

SVARBU: Įspėjimą apie aprangos / reklamos kodekso paţeidimą gavę šauliai 
gali būti diskvalifikuoti iš varţybų, jeigu paţeidimas nėra ištaisomas. 
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6.20 RODYKLĖ 

10 m, pneumatiniai pistoletai. Popieriniai taikiniai 6.3.4.6 

10 m, pneumatiniai šautuvai. Popieriniai taikiniai 6.3.4.3 

Šaudymo iš 10 m atstumo rungtys. Specifinės pneumatinių šautuvų ir pneumatinių pistoletų 

rungčių taisyklės 

6.11.2 

Šaudymo iš 10 m atstumo patalpose įrengtos pneumatinių ginklų šaudyklos 6.4.1.6 

Šaudymo iš 10 m atstumo aikštelės. Šaudymo vietų standartai 6.4.10 

Šaudymo iš 10 m atstumo aikštelės. Apšvietimo matavimas 6.4.14 

Šaudymo iš 10 m atstumo aikštelės. Taikinių įranga 6.4.10 

Šaudymo iš 10 m atstumo judantis taikinys. Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema 6.4.16.2 

Šaudymo iš 10 m atstumo judantis taikinys. Popieriniai taikiniai 6.3.4.8 

Šaudymo iš 25 m ir 50 m atstumo šaudyklos patalpų viduje 6.4.3.3 

Šaudymo iš 25 m atstumo EST. Patikros lapai 6.3.6.2 

Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys. Rezultatų kortelė 6.8.15 d) 

Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys. Taškų skaičiavimo procedūros. Pataikymų nustatymas 6.14.12.2 

Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys. Taškų skaičiavimo procedūros. Antrasis rezultatų 

registruotojas 

6.9.10 

Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys. Taškų skaičiavimo procedūros. Pataikymų verčių 

nurodymas 

6.9.9 

Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys. Taškų skaičiavimo procedūros Komisijos prieţiūra 6.9.9 

Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys. Taškų skaičiavimo procedūros. Popieriniai taikiniai 6.14.12 

Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys. Kreipiamieji šūviai 6.3.5.11 

Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys. Taikiniai 6.3.4.4 

Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys. Taikiniai 6.3.4.5 

Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys. Taikiniai, uţ kuriuos skirti oficialūs taškai aikštelėje  6.9.10 

Šaudymo iš 25 m atstumo aikštelės lauke. Atvirumas 6.4.3.3 

25 m, pistoletai, centrinio dūţio pistoletai, standartiniai pistoletai. Naudojami taikiniai. 6.3.4.4 

25 m, pistoletai, centrinio dūţio pistoletai, standartiniai pistoletai. Naudojami taikiniai. 6.3.4.5 

Šaudymo iš 25 m atstumo aikštelės. Šaudymo vietų matmenys 6.4.11.7 

Šaudymo iš 25 m atstumo aikštelės. Šaudymo vietų įranga 6.4.11.10 

Šaudymo iš 25 m atstumo aikštelės. Pertvaros tarp šaudymo vietų 6.4.11.8 

Šaudymo iš 25 m atstumo aikštelės. Skyriai (grupės) 6.4.11.4 

Šaudymo iš 25 m atstumo aikštelės. Standartai 6.4.11 

Šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo rungtis. Šaudymo vietų skyrimas 6.6.6.2 

Šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo rungtis. Popieriniai taikiniai 6.3.4.4 

Šaudymo iš pistoletų greitašauda iš 25 m atstumo rungtis. Taikinių grupės 6.4.11.3 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikiniai. Pasisukimo kryptis 6.4.12.1 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikiniai. Atsisukimo fasadu laikas 6.4.12.3 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikiniai. Neteisingas atsisukimo fasadu laikas 6.4.12.2 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikiniai. Raidės ant taikinių 6.4.3.6 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikiniai. Tvirtos papildomos plokštės 6.4.12.4 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikiniai. Sukimosi laikas 6.4.12.3 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikiniai. Laiko skaičiavimas. Atsisukimo fasadu trukmė. 6.4.12.2 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikiniai. Sinchroniškas sukimasis 6.4.12.1 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikiniai. Sukimosi ir laiko skaičiavimo prietaisas 6.4.12.2 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikiniai. Vibracija 6.4.12.1 

Šaudymo iš 25 m atstumo taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema laiko skaičiavimas 6.4.13 

Šaudymo iš 25 m atstumo pasisukančių taikinių įrengimo standartai 6.4.12 

Šaudymo iš 25 m ir 50 m atstumo taiklieji pistoletai. Popieriniai taikiniai 6.3.4.5 

Šaudymo iš 50 m atstumo aikštelės lauke. Atvirumas 6.4.3.3 
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Šaudymo iš 50 m atstumo aikštelės. Šaudymo vietų standartai 6.4.9 

Šaudymo iš 50 m atstumo šautuvai. Popieriniai taikiniai 6.3.4.2 

Šaudymo iš 50 m atstumo judantys taikiniai. Popieriniai taikiniai 6.3.4.7 

Šaudymo iš 300 m atstumo taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema. 

Kryţminė ugnis 

6.11.8.9 

Šaudymo iš 300 m atstumo aikštelės lauke. Atvirumas 6.4.3.3 

Šaudymo iš 300 m atstumo aikštelės. Šaudymo vietų standartai 6.4.8 

Šaudymo iš 300 m atstumo šautuvai. Popieriniai taikiniai 6.3.4.1 

Papildomi parodomieji šūviai. Gedimai 6.13.4 

Taikymosi zona. Tik viena (1) taikymosi zona 6.3.3.6 

Taikymosi pratimai 6.11.1.1 

Šaudymo vietų skyrimas. Šaudymo iš 10 m atstumo rungtys 6.6.6 

Šaudymo vietų skyrimas. Šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo rungtys 6.6.6.2 

Šaudymo vietų skyrimas. Pagrindiniai principai 6.6.6 

Šaudymo vietų skyrimas. Atrankos rungtys atvirose aikštelėse 6.6.6.1 

Šaudymo vietų skyrimas. Lygios sąlygos 6.6.6 

Šaudymo vietų skyrimas. Aikštelių apribojimas 6.6.6 

Šaudymo vietų skyrimas. Judantis taikinys 6.6.6.4 

Šaudymo vietų skyrimas. Stendinis šaudymas (9.10.4 taisyklė) 6.6.6.3 

Šaudymo vietų skyrimas. Techninio atstovo prieţiūra 6.6.6 

Šaudymo vietų skyrimas. Komandos. Daugiau nei viena pamaina 6.6.6 

Leidţiami gedimai 6.13.2 

Ginklo ar įrangos keitimas 6.11.6.2 

Įrangos keitimas po patikros 6.7.7.1 

Šūvio anuliavimas 6.11.8.9 

Šūvio anuliavimas. Šaulys neiššovė: patvirtinta 6.11.8.9 

Šūvio anuliavimas. Apie šūvį pranešė kitas šaulys 6.11.8.9 

Apeliacijos 6.7.9.3 

ISSF taisyklių taikymas 6.1.2 

Viešiesiems renginiams tinkama apranga. Aprangos nuostatai 6.17.1.3 

Papildomos kortelės. 50 m / 300 m 6.3.6.3 

Papildomi taikiniai. 25 m 6.3.6.4 

Papildomi taikiniai. 50 m 6.3.6.4 

Papildomi taikiniai, papildomos kortelės, patikros lapai 6.3.6.6 

BIB (starto) numeriai 6.7.8 

Akidangčiai 6.7.8.4 

Kamufliaţas 6.7.6 

Ginklų dėklai 6.2.2.8 

Ceremonijos. Šaulių išvaizda 6.7.6.2 

Ceremonijos. Komisijos narių išvaizda 6.7.6.3 

Rezultatus tvirtinantys pareigūnai. Sekretorių inicialai 6.14.10.3 

Pasikeitimas nuo parodomųjų į ĮSKAITINIUS šūvius 6.10.4 

Pasikeitimas ar papildymas. Dujiniai arba oriniai būgnai 6.11.2.3 

Vėjo vėliavėlių keitimas prieš pasirengimo laiką 6.4.4.6 

Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas. Pareigos ir funkcijos 6.9.1 

Klasifikacijos komisija. Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema 6.10.3 

Klasifikacijos komisija. Taškų skaičiavimo prieţiūra 6.8 

Klasifikacijos tarnyba. Pareigos ir procedūros 6.14.5 

Molinės lėkštelės 6.3.7 

Molinių lėkštelių testavimas 6.3.7.3 
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Laikrodis aikštelėje 6.4.3.5 

Laikrodis finalo aikštelėje 6.4.3.5 

Aprangos nuostatai. Tinkama apranga 6.7.6 

Treniravimas šautuvų ir pistoletų rungtyse 6.12.5 

Treniravimas stendinio šaudymo rungtyse 6.12.5.2 

Komandos UŢTAISYTI / STARTAS – IŠTAISYTI / STOP 6.2.3.1 

Bendrieji šaudyklų standartai 6.4.3 

Bendravimas aikštelėje 6.4.2 

Varţybų zona 6.11.10 

Varţybų pareigūnai 6.9 

Varţybų taisyklės 6.11.1 

Skundai dėl neuţregistruoto ar neparodyto pataikymo (EST) 6.10.8 

Skundai parodomųjų šūvių metu 6.17.1.8 

ISSF čempionatų vykdymas 6.1.4 

Kontrolės kortelė. Negalėjimas parengti. Šaudymo iš 50 m atstumo judantys 

taikiniai 

6.11.6.5 

Kontrolės kortelė. Negalėjimas parengti kontrolės kortelės 6.11.6.5 

Patikros lapai. Šaudymo iš 25 m atstumo EST 6.3.6.5 

Atgalinio skaičiavimo situacija. Perteklinių šūvių verčių perkėlimas 6.11.7.2 

Kryţminė ugnis 6.11.8 

Kryţminė ugnis. Šaudymo iš 300 m atstumo taikiniai su elektronine taškų 

skaičiavimo sistema 

6.11.8.9 

Kryţminė ugnis. Šūvio anuliavimas 6.11.8.7 

Kryţminė ugnis. Patvirtintos kryţminės ugnies nustatymas 6.11.8.4 

Kryţminė ugnis. Nepatvirtintos kryţminės ugnies nustatymas 6.11.8.4 

Kryţminė ugnis. Kryţminės ugnies paneigimas 6.11.8.6 

Kryţminė ugnis. Nepatvirtinta varţybų teisėjo 6.11.8.8 

Kryţminė ugnis. Taškų skaičiavimas 6.11.8.1 

Kryţminė ugnis. Kito šaulio parodomasis šūvis į ĮSKAITINĮ taikinį 6.11.8.3 

Kryţminė ugnis. Kito šaulio parodomasis šūvis į parodomąjį taikinį 6.11.8.2 

Kryţminė ugnis. Šaulys neiššovė: patvirtinta aikštelių prieţiūros pareigūno 6.11.8.7 

Sprendimas dėl pataikymo vertės 6.14.5 

Sprendimai. Komisija 6.8.8 

Sprendimai. Komisija, ISSF taisyklėse nenumatyti atvejai 6.8.11 

Klasifikacijos komisijos sprendimai 6.14.5 

Klasifikacijos komisijos sprendimai 6.10.3.1 

Išskaitymas 6.12.6.1 

Išskaitymas iš rezultato 6.14.7 

Taškų išskaitymas. Melaginga informacija 6.12.7 

Taškų išskaitymas. Negalėjimas parengti kontrolės kortelės 6.11.6.5 

Taškų išskaitymas. Uţrakto mechanizmo atleidimas pasirengimo metu 6.11.2.1 

Taškų išskaitymas. Šūvis (šūviai) prieš komandą „STARTAS― 6.11.1.1 

Taškų išskaitymas. Nepatvirtintas ginklas ar įranga 6.11.6.1 

Išskaitymai. Per daug šūvių į taikinį 6.11.7.2 

Nukrypimai nuo specifikacijų 6.4.1.11 

Taškų skaičiavimo gabaritų matmenys (išorinis skersmuo) 6.3.4 

Diskvalifikacija 6.12.6.1 

Diskvalifikacija. Trukdymas šauliui 6.12.7 

Diskvalifikacija. Saugumo taisyklių paţeidimas 6.12.7 

Diskvalifikacija finale 6.12.6.1 

Trukdymasi 6.11.9 
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Dupletų šaudymo aikštelės. Atskiros dupletų šaudymo aikštelės 6.3.1.4 

Dupletų šaudymo aikštelės. Tranšėjinės aikštelės naudojimas 6.4.1.4 

Dupletų šaudymo aikštelės. Standartai 6.4.20 

Burtų traukimas. Šaudymo vietų skyrimas 6.6.6 

Bandomasis šaudymas 6.2.4.1 

Bandomasis šaudymas. Apibrėţimas 6.2.4.1 

Komisijos pareigos ir funkcijos 6,8 

Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema 6.3.2.1 

Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema. Techninio atstovo atliekamas 

patikrinimas 

6.3.2.8 

Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema. Šaulio atsakomybė 6.10.4 

Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema (EST) 6.3.2 

Šaudyklos pareigūnų atliekamas taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema 

keitimas ĮSKAITINIAIS taikiniais 

6.10.4 

Sportininkų tinkamumas 6.7.8.3 

Registracija. Galutinė registracija 6.6.3 
Įranga ir šaudmenys 6.7 

Įrangos kontrolė. Patikra prieš įrangos naudojimą 6.7.7 

Įrangos kontrolė. Informacija šauliams ir komandų atstovams 6.7.7.1 

Įrangos kontrolė. Prietaisai, kalibruotės 6.5 

Įrangos kontrolė. Prietaisai. Batų pado lankstumo matavimo prietaisas 6.5.3 

Įrangos kontrolė. Prietaisai. Tvirtumo matavimo prietaisas 6.5.2 

Įrangos kontrolė. Prietaisai. Storio matavimo prietaisas 6.5.1 

Įrangos kontrolė. Įrangos ir ginklų ţymėjimas 6.7.7.1 

Įrangos kontrolė. Judančių taikinių įrangos ir ginklų ţymėjimas 6.7.7.1 

Įrangos kontrolė. Registracija 6.7.7.1 

Įrangos kontrolė. Pakartotinė patikra 6.7.9.2 

Įrangos kontrolė. Šaulio atsakomybė 6.7.7.1 

Įrangos kontrolė. Komisijos perţiūra 6.8 

Įrangos kontrolė. Nesąţiningas pranašumas prieš kitus 6.7.1 / 6.7.2 

Įrangos kontrolė. Vienkartinė galiojimo kontrolė 6.7.4 

Įrangos kontrolė. Nevienkartinis įrangos kontrolės galiojimas 6.7.7.1 

Įrangos kontrolė saugumo sumetimais 6.2.1 

Komisijos atliekama apţiūra ir patikra 6.7.9.1 

Komisijos patikra. Papildomas šūvis 6.10.9.3 

Taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema patikra 6.3.2.8 

Įrangos, ginklų padėčių patikra varţybų metu 6.8.5 

Įrangos, ginklų, padėčių patikra 6.8 

Techninio atstovo atliekama popierinių taikinių ir molinių lėkštelių patikra 6.3.3 

Papildomas šūvis. Paskutinio iššauto šūvio anuliavimas (papildomas varţybose) 6.10.9.3 

Papildomas šūvis. Nurodymas atlikti tikslų šūvį 6.10.9.3 

Papildomas šūvis. Neuţregistruotas ir neparodytas ekrane 6.10.9.3 

Papildomas šūvis. Uţregistruotas ir parodytas ekrane 6.10.9.3 

Akių apsauga 6.2.6 

Atskiro taikinio gedimas 6.10.9.2 

Visų aikštelės taikinių gedimas 6.10.9.1 

Visų aikštelės taikinių gedimas. Varţybų procedūros 6.10.9.1 

Šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema 

gedimas 

6.10.9 

Popierinės ar guminės juostelės gedimas 6.10.6 

Melaginga informacija 6.12.7 

Mokesčiai. Protestai ir apeliacijos 6.13.3 
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Finalas. Oficialių rezultatų skelbimas 6.17.1.13 

Finalas. Pataikymų skelbimas. Šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo rungtys 6.17.2 

Finalas. Pataikymų skelbimas. Šaudymo iš pistoletų iš 25 m atstumo rungtys 6.17.5 

Finalas. Pataikymų skelbimas. Šaudymo iš pistoletų greitašauda iš 25 m atstumo rungtys 6.17.4 

Finalas. Laiku neprisistatęs šaulys: 2 taškų IŠSKAITYMAS 6.17.1.3 

Finalas. Nešiklių valdomos sistemos 6.11.4 

Finalas. Šaulių ir įrangos patikra prieš finalą 6.17.1.3 

Finalas. Šaudymo iš pistoletų iš 25 m atstumo varţybos 6.17.5 

Finalas. Šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo varţybos 6.17.4 

Finalas. Varţybų komandos. Šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo gulint rungtys ir šaudymo iš pistoletų iš 

50 m atstumo rungtys 

6.17.2 

Finalas. Varţybų komandos. Šaudymo iš šautuvų iš 50 m atstumo 3 padėtimis rungtis  6.17.3 

Finalas. Varţybų procedūros 6.17.1.12 

Finalas. Finalo atidėjimas 6.11.6.4 

Finalas. Iššovimas iš dujinių ir pneumatinių ginklų: 2 taškų IŠSKAITYMAS 6.11.2.1 

Finalas. Draudţiamas bandomasis šaudymas 6.11.2.2 

Finalas. Šaudymo iš pneumatinių šautuvų iš 10 m atstumo ir iš pneumatinių pistoletų iš 10 m atstumo 

rungčių programa 

6.17.2 

Finalas. Šaudymo iš 50 m atstumo gulint ir šaudymo iš pistoletų iš 50 m atstumo  rungčių programa 6.17.2 

Finalas. Šaudymo iš šautuvų iš 50 m atstumo 3 padėtimis rungties vyrų ir moterų rungčių programa 6.17.3 

Finalas. Šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumorungčių programa 6.17.4 

Finalas. Šaudymo iš pistoletų iš 25 m atstumo moterų rungčių programa 6.17.5 

Finalas. Šaudymo iš šautuvų ir pistoletų rungčių programa 6.17 

Finalas. Stendinio šaudymo rungčių programa 9.17 

Finalas. Skundai dėl EST 6.17.1.8 

Finalas. Atskiro taikinio gedimas. Šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo rungtys 6.17.1.8 

Finalas. Atskiro taikinio gedimas. Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys 6.10.9.2 

Finalas. Visų finalo taikinių gedimas 6.10.9.1 

Finalas. Visų finalo taikinių gedimas. Šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo rungtys 6.10.9 

Finalas. Visų finalo taikinių gedimas. Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys 6.10.9 

Finalas. Galutiniai oficialūs rezultatai 6.17.1.13 

Finalas. Finalo dalyvių pristatymas 6.1.1.11 

Finalas. Ginklo gedimai šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo finale 6.17.1.6 

Finalas. Ginklo gedimai šaudymo iš 25 m atstumo finale (8.9 ir 8.9.2 taisyklės) 6.17.1.6 

Finalas. Iššautas daugiau nei vienas šūvis 6.11.2.4 

Finalas. Finalininkų skaičius šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo rungtyse 6.17.1.1 

Finalas. Finalininkų skaičius šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse 6.17.1.1 

Finalas. Popieriniai taikiniai, 10 m  ir 50 m 6.14.10 

Finalas. Pasirengimo laikas, 10 m  ir 50 m 6.11.1.1 

Finalas. Pasirengimo laikas šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse 6.17.4/6.17.5 

Finalas. Protestai finale. Protestai dėl rezultatų 6.17.1.7 

Finalas. Protestai finale. Sprendimai 6.17.6 

Finalas. Kvalifikacija. Visa programa 6.17.1.1 

Finalas. Oficialioje programoje įrašytas prisistatymo laikas 6.6.1.5 

Finalas. Prisistatymas į šaudyklą 6.17.1.3 

Finalas. Taškų skaičiavimas 6.17.1.5 

Finalas. Šūviai, paleisti prieš „STARTAS― ar po „STOP―. 10 m ir 50 m 6.11.1.1 

Finalas. Taikymosi komandos. Šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo gulint rungtys ir šaudymo iš pistoletų iš 
50 m atstumo rungtys 

6.17.2 

Finalas. Taikymosi komandos. Šaudymo iš šautuvų iš 50 m atstumo 3 padėtimis rungtis  6.17.3 

Finalas. Taikymosi komandos. Šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo vyrų rungtis 6.17.4 

Finalas. Taikymosi komandos. Šaudymo iš pistoletų iš 25 m atstumo moterų rungtis 6.17.5 
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Finalas. Starto pozicijos, 10 m  ir 50 m 6.17.1.2 

Finalas. Starto pozicijos, 25 m 6.17.1.2 

Finalas. Starto pozicijos šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo rungtyje 6.17.1.2 

Finalas. Starto laikas 6.17.1.3 

Finalas. Šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo taikiniai 6.17.2 

Finalas. Taikinių pristatymas EST, 10 m ir 50 m  6.17.2 

Finalas. Lygus rezultatas. Šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo gulint rungtys ir šaudymo iš 

pistoletų iš 50 m atstumo rungtys 

6.17.2 

Finalas. Lygus rezultatas. Šaudymo iš šautuvų iš 50 m atstumo 3 padėtimis rungtis 6.17.3 

Finalas. Lygus rezultatas. Šaudymo iš pistoletų iš 25 m atstumo moterų rungtis 6.17.5 

Finalas. Lygus rezultatas. Šaudymo iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m atstumo vyrų rungtis 6.17.4 

Finalas. Gaiduko svorio testas prieš finalą 6.17.1.3 

Šaudymas po komandos „IŠTAISYTI― / „STOP― 6.2.3.4 

Šaudymas prieš komandą „UŢTAISYTI― / „STARTAS― 6.2.3.4 

Šaudymo linija 6.4.3.2 

Šaudymo linija. Ţymėjimas ir matavimas 6.4.5.4 

Šaudymo taškas. Skysčiai 6.11.10 

Šaudymo taškai. Įranga 6.4.11.10 

Fotografavimas naudojant fotoblykstę, kai tai draudţiama 6.11.10 

Formos 6,18 

Kvalifikacijos rato formulė 6.6.6.1 

Funkcinio šaudymo šaudykla 6.4.11.11 

Dujinis arba CO2 būgnas. Šaulio atsakomybė 6.7.7.1 

Dujinis arba pneumatinis būgnas. Keitimas ir papildymas 6.11.2.3 

VIDINĖ 4,5 mm kalibruotė 6.3.5.7 

IŠORINĖ 4,5 mm kalibruotė. 10 m, pneumatiniai šautuvai / 10 m, judantys taikiniai 6.3.5.8 

Šaudymo iš 25 m atstumo centrinio dūţio pistoletų kalibruotė 6.3.5.1 

Šaudymo iš 300 m atstumo šautuvų kalibruotė 6.3.5.2 

Pneumatinių pistoletų centrinių dešimtakių taškų skaičiavimo kalibruotė 6.3.5.6 

Pneumatinių šautuvų centrinių dešimtakių taškų skaičiavimo kalibruotė su pneumatinio 

pistoleto kalibruote 

6.3.5.5 

Maţo kalibro šautuvų ir pistoletų kalibruotė. 5,6 mm kalibras 6.3.5.3 

Kalibruotės. Techninio atstovo patikra 6.4.1.10 

4,5 mm IŠORINĖS kalibruotės Šaudymo iš 10 m atstumo pneumatinis pistoletas 6.3.5.9 

Popierinių taikinių kalibruotės 6.3.5.4 

Bendrieji šaudymo iš 300 m, 50 m, 10 m atstumo šaudymo vietų standartai 6.4.7 

Bendrieji reikalavimai taikiniams 6.3.1 

Bendrieji taikinių standartai 6.3 

Ginklų dėklai 6.11.10 

Ginklų naudojimas. Po „STOP― komandos 6.2.3.5 

Ginklų naudojimas. Ginklų išnešimas pratimo metu 6.2.2.1 

Ginklų naudojimas. Asmeninė drausmė 6.2.2 

Taikinių naudojimas. Šaudymo iš 10 m atstumo popieriniai taikiniai 6.11.3 

Taikinių naudojimas. Šaudymo iš 50 m atstumo popieriniai taikiniai 6.11.4 

Taikinių aukštis 6.4.6.1 

Klausos apsauga 6.2.5 

Pataikymas uţ taškų skaičiavimo gabaritų 6.14.11.1 

Horizontalūs šaudymo vietų nukrypimai 6.4.6.2 

Horizontalūs taikinių centrų nukrypimai 6.4.6.2 

Trukdymas šauliui 6.11.6.5 

Nepriklausomas rezultatų nustatymas 6.14.10.4 
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Asmeninės lygiosios 6.15.1 

Asmeninės lygiosios. Panaikintos visos lygiosios 6.15.1 

Patalpose esančios šaudyklos. Apšvietimo matavimas 6.4.14 

Patalpose esančios šaudyklos. Apšvietimo reikalavimas (liuksais) 6.4.14 

Paţeidimai ir drausmės taisyklės 6.12.7 

Paţeidimai ir drausmės taisyklės. Komisijos veiksmai ir patikra 6.12.7 

Centrinių dešimtakių ţymėjimas. Centrinės dešimtakės išorinė taškų skaičiavimo 

kalibruotė 

6.3.5.5 

Centrinių dešimtakių ţymėjimas. Pneumatinis pistoletas: centrinės dešimtakės 

išorinė taškų skaičiavimo kalibruotė 

6.3.5.6 

Įstatomos kalibruotės įstatymas 6.14.11.5 

Techninio atstovo atliekama šaudyklų patikra 6.4.1.10 

Pertrūkiai 6.11.5 

Netaisyklingi šūviai iš 10 m, 50 m ir 300 m atstumo 6.11.7 

Komisijos. Konsultacijos ir prieţiūra 6.8 

Komisijos. Komisijų skyrimas 6.1.4.1 

Komisijos. Varţybų komisijos. Bendroji informacija 6,8 

Komisija. Sprendimai 6.8.8 

Komisija. Sprendimai pakartotinai patikrinti aprangą 6.7.9.3 

Komisija. Apţiūra ir patikra prieš varţybas 6.8.3 

Komisija. ISSF taisyklių ţinojimas ir laikymasis 6.1.2 

Komisija. Dauguma 6.8.7 

Komisija. Atsakomybė 6.8.13 

Komisija. Prieţiūra. Įrangos, ginklų, padėčių apţiūra 6.8 

Komisija. Komisijos pridėtas laikas 6.8.13 

Komisijos nariai. Konsultacijos ir pagalba sportininkams 6.8.4 

Komisijos nariai. Sportininkai ir komandų atstovai 6.8.12 

Komisijos nariai prie taikinių linijos. 25 m 6.8.15 

Komisijos nariai privalo dėvėti oficialią raudoną ISSF komisijos liemenę 6.8.2 

Taisyklių ţinojimas 6.1.2 

Pavėluotas atvykimas 6.11.6.4 

Kairiarankiai sportininkai 6.1.2 

Apšvietimo matavimas patalpų viduje esančiose šaudyklose 6.4.14 

Apšvietimo reikalavimai patalpų viduje esančioms šaudykloms 6.4.14 

Taikinių eilė 6.4.3.2 

Linijos teisėjas. Judantys taikiniai 6.9.5 

Uţtaisyti. Uţtaisytas daugiau nei vienas šratas 6.11.2.4 

Ginklų uţtaisymas 6.2.3.2 

Ginklų uţtaisymas. Dėtuvės naudojimas 6.2.3.3 

Pagrindinė rezultatų lenta 6.4.2 

Gedimas. Papildomas laikas, jeigu nėra šaulio kaltės 6.13.4 

Gedimai 6.13 

Ginklų ir šaudmenų gedimai 6.13 

Ţymiklis. Popieriniai taikiniai. 25 m 6.14.12.2 

Ryšiai su ţiniasklaida 6.4.2 

Ryšiai su ţiniasklaida. Įrenginiai. Pagalba. Bendradarbiavimas 6.4.2 

Vyrų rungtys 6.1.2 

Nepataikymas. Neiššauti šūviai 6.14.7 

Mobilieji telefonai 6.11.10 

Mobilieji telefonai. Draudimo nurodymas 6.11.10 

Ekranas. Matomumas 6.10.9.3 
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Perėjimas į atsarginę vietą 6.10.9.3 

Perėjimas į kitą šaudymo vietą 6.10.9.3 

Neleidţiami gedimai 6.13.2 

Neiššauti šūviai 6.11.1.2 

Spausdintuvo įrašo nepasirašymas. Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema 6.10.4 

Neuţregistruoto ar neparodyto pataikymo pastebėjimas (EST) 6.10.9.3 

Taikinių rėmų ir šaudymo vietų numeracija 6.4.3.6 

Taikinių numeracija 6.4.3.6 

ISSF taisyklių tikslas ir siekis. Šaudyklos, taikiniai 6.1.1 

Oficialios treniruotės 6.6.2.1 

Pareigūnų zona 6.4.1.5 

ISSF čempionatų organizavimas 6.1.4 

Organizacinis komitetas ir paskyrimai 6.1.4.2 

Popieriniai taikiniai 6.3.3 

Popieriniai taikiniai. Standartai 6.3.4 

Popieriniai taikiniai. Šaudymo iš 10 m atstumo  rungtys 6.3.4 

Popieriniai taikiniai. Šaudymo iš 10 m atstumo  rungtys: taikinių keitimas 6.11.3 

Popieriniai taikiniai. Šaudymo iš 10 m atstumo  rungtys: pastatymas atgal po 10 šūvių 
serijos 

6.11.3 

Popieriniai taikiniai. Šaudymo iš 50 m atstumo šautuvai ir pistoletai 6.11.4 

Popieriniai taikiniai. Šaudymo iš 50 m atstumo šautuvai ir pistoletai: taikinių keitimas 6.11.4 
Popieriniai taikiniai. Šaudymo iš 50 m atstumo šautuvai ir pistoletai: per lėtas ţymėjimas 
ar keitimas 

6.11.4 

Popieriniai taikiniai. Šaudymo iš pneumatinių šautuvų ir pneumatinių pistoletų iš 10 m 
atstumo taikinių naudojimas 

6.11.3 

Popieriniai taikiniai. Šaudymo iš šautuvų iš 50 m atstumo ir šaudymo iš pistoletų iš 50 m 
atstumo taikinių naudojimas 

6.11.4 

Šratas. Uţtaisyti tik vieną (1) 6.11.2.4 

Nuobaudos uţ taisyklių paţeidimus 6.12.6 

Nuobaudų kortelės 6.12.6.1 

Krašto prieţiūros pareigūnas. Popieriniai taikiniai 6.9.5 

Krašto prieţiūros pareigūnas. Popieriniai taikiniai. Judantys taikiniai 6.9.7 

Treniruotės prieš varţybas 6.6.2.2 

Išankstiniai rezultatai 6.14.1 

Išankstiniai rezultatai 6.16.6.1 

Šaudymo iš pistoletų iš 25 m atstumo pasirengimo persišaudymams laikas 6.15.6.1 

Pasirengimo dupletų šaudymui laikas 6.4.20.2.3 

Pasirengimo laikas. Ginklų naudojimas, bandomasis šaudymas, taikymosi pratimai 6.11.2.1 

Pasirengimo laikas. Taikymosi taikiniai, patikrinimai prieš varţybas 6.11.1.2 

Komisijos dalyvavimas 6.8.7 

Taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema patikros tvarka 6.8.10 

Propaganda 6.12.1 

Apsauga nuo lietaus, saulės, vėjo 6.4.1.5 

Protestas dėl taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema pataikymo vertės 6.10.7 

Protesto laikas 6.16.6.1 

Protestai. Komisijos atliekamas nagrinėjimas 6.80.10 

Protestai. Rezultatų protestai. Klasifikacijos komisija 6.16.6 

Protestai. Ţodiniai protestai 6.15.4 

Protestai. Rašytiniai protestai 6.16.5 

Protestai ir apeliacijos 6.16 

Ginklo nuleidimas 6.2.2.3 

Abejotinas pataikymas. Taškų skaičiavimas 6.10.9.3 

Nenustatytas abejotinas pataikymas 6.10.9.3 
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Aikštelių ir taikinių standartai 6.4 

Aikštelių prieţiūros pareigūnas (pareigūnai). Pareigos ir funkcijos 6.9.2 

Aikštelių prieţiūros pareigūnas. ISSF taisyklių ţinojimas ir laikymasis 6.9.2 

Aikštelių prieţiūros pareigūnas. Atsakomybė 6.9.2 

Šaudyklų standartai 6.4.1 

Šaudyklų rezultatų lentos 6.4.2 

Pasiruošimas šauti. Šaulys 6.12.4 

Rekordai 6.14.3 

Rezultatų registruotojas. Popieriniai taikiniai 6.9.3 

Rezultatų registruotojas. Popieriniai taikiniai. Judantys taikiniai 6.9.4 

Rezultatų registruotojo įranga 6.9.3 

Stumiamojo krūvio atleidimas prasidėjus ĮSKAITINIAM šaudymui 6.11.2.2 

Likęs laikas 6.11.1.2 

Ginklo remontas arba keitimas 6.13.3 

Ginklo remontas arba keitimas. Jokio papildomo laiko, bet papildomi parodomieji 

šūviai 

6.13.4 

Šaulio keitimas komandinėje rungtyje 6.6.5 

Šaudyklos pareigūnų atsakomybė „UŢTAISYTI― / „STARTAS― – „IŠTAISYTI― / 

„STOP― 

6.2.3.1 

Šaulio atsakomybė. Įranga 6.7.1 

Atsakomybė uţ taikinių gabenimą  6.9.6 

Rezultatų leidinys 6.14.3 

Rezultatų sąrašas. Turinys 6.14.3.1 

Rezultatų sąrašai. Santrumpos 6.14.3.2 

Rezultatų sąrašai. Ataskaita ISSF būstinei 6.14.4 

Šaudymo atnaujinimas po STOP komandos 6.2.3.5 

Pakartotinė ginklo ar įrangos patikra ar apţiūra 6.7.9.2 

Dešiniarankiai sportininkai 6.1.2 

Taisyklių paţeidimai. Nuobaudos 6.12.6 

Šaudymo iš visų šautuvų ir šaudymo iš pistoletų iš 10 m ir 50 m atstumo rungčių 

taisyklės 

6.11.1.1 

Sportininkų ir pareigūnų elgesio taisyklės 6,12 

Judantys taikiniai. Šaudymo vietų skyrimas 6.6.6.4 

Judantys taikiniai. Ţiūrovams matomas šaulys 6.4.15.5 

Judantys taikiniai. Bandomojo šaudymo pozicija 6.4.15.6 

Judantys taikiniai. Linijos teisėjas 6.4.15.8 

Judantys taikiniai. Skriejimo laikas 6.4.15.9 

Judantys taikiniai. Šaudymo punkto plotis 6.4.15.6 

Judančių taikinių aikštelės 6.4.15 

Šaudymo į judančius taikinius iš 10 m atstumo aikštelės 6.4.16.2 

Šaudymo į judančius taikinius iš 50 m atstumo aikštelės 6.4.16.1 

Saugumas 6.2 

Saugumo vėliavėlės 6.2.2.2 

Šaulių, šaudyklos pareigūnų, ţiūrovų saugumas 6.2.1.3 

Šaudyklų saugumas 6.2.1.2 

Pavojus kitiems šaudykloje esantiems asmenims  6.2.1.4 

Saugumo reikalavimai 6.2.1 

ISSF būstinės popierinių taikinių ir molinių lėkštelių pavyzdţiai 6.3.3 

Tvarkaraščiai. Komisijų patikrinimas 6.8 

Techninių taisyklių apimtis 6.1.3 

Taškų skaičiavimas Klasifikacijos tarnyboje 6.14.10.1 

Taškų skaičiavimo procedūros 6.14.10.3 
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Taškų skaičiavimo procedūros (popierinių taikinių) šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse 6.14.12 

Protestai dėl rezultato 6.10.7 

Protestai dėl rezultato. Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema 6.10.7 

Protestai dėl rezultato. Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema: 2 taškų IŠSKAITYMAS 6.16.6.2 

Protestai dėl rezultato. Popieriniai taikiniai 6.16.6.3 

Taškų skaičiavimo zonos. Taškų skaičiavimo gabaritai 6.14.11.1 

Antrasis rezultatų registruotojas. Popieriniai taikiniai. 25 m 6.8.15 

Šešėlis ant taikinių 6.4.3.1 

Šaudymo atstumas 6.4.5 

Šaudymo atstumas. Matavimas 6.4.5.1 

Šaudymo kilimėliai 6.4.7.2 

Šaudymo stalai 6.4.7.1 

Persišaudymas šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse 6.15.6 

Šūvis (šūviai) po „STOP― komandos 6.11.1.4 

Šūvis (šūviai) prieš „STOP― komandą 6.11.1.1 

Stendinis šaudymas. Šaudymo vietų skyrimas (7.10.4 taisyklė) 6.6.6.3 

Stendinis šaudymas. Aikštelių ir ratų parinkimas 6.6.6.3 

Ginčijami šūviai 6.14.11.2 

Šūviai uţ patikros lapo zonos 6.3.6.5 

Šoniniai akidangčiai 6.7.8.4 

Šoniniai akidangčiai stendiniame šaudyme (7.12.6 taisyklė) 6.7.8.4 

Taikikliai. Vyriausiojo aikštelių prieţiūros pareigūno atliekamas keitimas mačo metu 6.11.1.2 

Parodomieji šūviai 6.11.1.2 

Parodomieji šūviai po pirmojo varţybų šūvio 6.11.1.2 

Parodomieji šūviai prieš pirmąjį varţybų šūvį 6.11.1.1 

Parodomieji taikiniai. Popieriniai taikiniai 6.3.6.1 

Spausdintuvo įrašo pasirašymas. Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema 6.10.4 

Signalo sistemos aikštelėje ir kraštuose 6.4.11.5 

Apvalios aikštelės. Standartai 6.4.21 

Apvalios aikštelės. Standartinės aikštelės vaizdas 6.4.21.4 

Kreipiamoji kalibruotė 6.14.12.1 

Kreipiamieji šūviai. Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys 6.14.12.2 

Rūkymas 6.11.10 

Garsą skleidţianti įranga 6.7.5.4 

Specialūs prietaisai. Apranga 6.7.5.3 

Ţiūrovų zona 6.4.1.5 

ISSF taisyklių dvasia 6.7.2 

Judančių taikinių aikštelių standartai. Bendroji informacija 6.4.15 

Stendinio šaudymo aikštelių standartai 6.4.17 

Varţybų pradţia 6.11.1.2 

Šaudymo sustabdymas ilgiau nei 3 minutėms 6.11.51 

Šaudymo sustabdymas ilgiau nei 5 minutėms arba perėjimas prie kitos šaudymo vietos 6.11.5.2 

Dėl saugumo komisijos nario (aikštelių prieţiūros pareigūno) sustabdytas šaudymas 6.2.1.5 

Medţiagos. Naudojimas šaudymo vietoje 6.11.10 

Pakaitinis ginklas. Gedimas 6.13.3 

Saulė. Aikštelių kryptys 6.4.3.1 

Taikinių sistemos 6.4.1.9 

Taikinių linija 6.4.5.4 

Taikinių prieţiūros pareigūnas. Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema 6.10.2 
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Taikinių prieţiūros pareigūnas. Popieriniai taikiniai 6.9.6 

Taikinių prieţiūros pareigūnas. Popieriniai taikiniai. 25 m 6.9.8 

Taikinių popierius 6.3.3.4 

Taikiniai. Tvirtinimas 6.4.1.1 

Taikiniai. Jokio judėjimo 6.4.12.1 

Komandos vadovas 6.6.4 

Komandos vadovas. Atsakomybė 6.12.3 

Komandos taškai šaudymo iš 50 m ir 300 m atstumo atrankos rungtyse 6.6.6.1 

Komandinės lygiosios 6.15.7 

Techninis atstovas. Taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema patikrinimas 6.3.2.8 

Techninis atstovas. Kalibruočių patikrinimas 6.4.1.10 

Techninis atstovas. Pasaulio ir olimpinių rekordų ataskaita 6.14.9 

Techninis atstovas. Stendinio šaudymo rungtys. Aikštelių ir ratų parinkimas 6.8.3 

Techninis atstovas. Prieţiūra. Šaudymo vietų skyrimas 6.6.6 

Techninis susirinkimas 6.6.4 

Techniniai pareigūnai. Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema 6.10.1 

Ginklų testavimas (veikimo testas) 6.4.11.11 

Papildomas šaudymas esant lygiam rezultatui. Šaudymo iš 25 m atstumo rungtys be finalo ratų 6.15.2 

Papildomas šaudymas esant lygiam rezultatui. Skaičiavimas maţėjančia tvarka 6.15.1 

Papildomas šaudymas esant lygiam rezultatui. Bendroji informacija 6.15 

Papildomas šaudymas esant lygiam rezultatui. Asmeninės varţybos 6.15.1 

Lygiosios olimpinėse rungtyse ir finalo ratuose 6.15.5 

Komisijos pridėtas laikas. Ţymėjimas pranešime apie incidentą 6.11.5.2 

Komisijos pridėtas laikas. Perėjimas prie kitos šaudymo vietos 6.11.5.2 

Komisijos pridėtas laikas. Šaudymo sustabdymas ilgiau nei 5 minutėms 6.11.5.2 

Komisijos pridėtas laikas. Lėtas taikinių ţymėjimas ar keitimas 6.11.4 

Judančio taikinio laiko skaičiavimas 6.4.15.9 

ISSF čempionato šaudymo į judantį taikinį laiko skaičiavimas 6.4.15.9 

Per daug šūvių rungtyje ar padėtyje 6.11.7.1 

Per daug šūvių į vieną taikinį 6.11.7.2 

Per daug šūvių į vieną taikinį. 2 atvejai 6.11.7.2 

Per daug šūvių į vieną taikinį. Daugiau nei 2 atvejai 6.11.7.2 

Per daug šūvių į vieną taikinį. Šaudymo iš 3 padėčių rungtys. Svarstymas 6.11.7.2  

Per daug šūvių į vieną taikinį. Perteklinių šūvių verčių perkėlimas 6.11.7.2 

Gabarito lietimas 6.3.5.8 

Treniruotės. Bendroji informacija 6.6.2 

Perteklinio šaudymo verčių perkėlimas. Atgalinio skaičiavimo situacija 6.11.7.1 

Perteklinio šaudymo verčių perkėlimas. Per daug šūvių į vieną taikinį 6.11.7.2 
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7.1 BENDROJI DALIS  

7.1.1 Šios Taisyklės yra ISSF Techninių taisyklių dalis ir taikomos visoms šaudymo 

iš šautuvų rungtims. 

7.1.2 Visi sportininkai, komandų vadovai ir pareigūnai turi būti susipaţinę su ISSF 

taisyklėmis ir privalo uţtikrinti, kad šių taisyklių būtų laikomasi. Laikytis 

taisyklių – kiekvieno sportininko pareiga. 

7.1.3 Dešiniarankiams sportininkams skirta taisyklė kairiarankiams sportininkams 

taikoma atvirkštine tvarka. 

7.1.4 Jei taisyklė nėra taikoma konkrečiai vyrų arba moterų rungtims, ji turi būti 

vienodai taikoma ir vyrų, ir moterų rungtims. 

7.2 SAUGUMAS  

SAUGUMAS YRA YPATINGAI SVARBUS 

ISSF Saugos taisyklės pateiktos 6.2 taisyklėje. 

7.3 AIKŠTELIŲ IR TAIKINIŲ STANDARTAI 

Taikiniai ir taikinių standartai pateikti 6.3 taisyklėje. Reikalavimai aikštelėms ir 

kitiems įrenginiams pateikti 6.4 taisyklėje.  

7.4 ŠAUTUVAI IR ŠAUDMENYS  

7.4.1 Visų šautuvų standartai  

7.4.1.1 Vieno uţtaiso šautuvai. Gali būti naudojami tik vienašūviai šautuvai, prieš 

kiekvieną šūvį pertaisomi rankiniu būdu, išskyrus šaudymo standartiniu 

šautuvu iš 300 m atstumo rungtį, kurioje gali būti naudojamas šautuvas, 

įteisintas naudoti Tarptautinio karinio sporto tarybos (CISM) šaudymo iš 300 

m atstumo rungtyse, jei šautuvą prieš rungtį patikrina Įrangos kontrolės 

komisija. 

7.4.1.2 Vienas šautuvas vienai rungčiai. Vienos (1) rungties atkrintamuosiuose, 

kvalifikaciniuose ir finaliniuose ratuose leidţiama naudoti tik vieną (1) šautuvą. 

Spynos mechanizmas, vamzdis ir buoţė negali būti keičiami, išskyrus tai, kad 

gali būti keičiama nuimamoji buoţė. Gali būti keičiami reikmenys, pritvirtinti 

prie spynos mechanizmo, vamzdţio ir buoţės. Sugadintas šautuvas gali būti 

pakeistas pagal 6.13.3 taisyklę, jei tam pritaria komisija. 

7.4.1.3 Judėjimo arba virpesių maţinimo sistemos. Draudţiama naudoti bet 

kokius prietaisus, mechanizmus arba sistemas, kurie aktyviai maţina, lėtina 

arba smarkiai sumaţina šautuvo virpesius arba judesius prieš šūvio 

paleidimą. 

7.4.1.4 Pistoletinės rankenos. Dešiniajai rankai skirta pistoletinė rankena turi būti 

sukonstruota taip, kad ji nesiremtų į dirţą arba kairiąją ranką.  

7.4.1.5 Vamzdţiai ir ilginamieji vamzdţiai neturi būti jokiu būdu perforuoti. 

Kompensatoriai ir laibgalio stabdţiai šautuvams yra draudţiami. Draudţiamos 

bet kokios konstrukcijos ar įtaisai vamzdţio ar vamzdelių viduje, išskyrus 

graiţtvą ir šovinio ar kulkelės lizdą. 
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7.4.1.6 Taikikliai 

a) Prie šautuvo negali būti tvirtinami korekciniai lęšiai ir optiniai taikikliai; 

b) šaulys gali dėvėti korekcinius lęšius ar akinius ir (arba) filtrus ar 

tonuotus lęšius; 

c) leidţiama naudoti visus taikiklius be lęšių ar lęšių sistemų, ar kitokių 

optinio didinimo priemonių, išskyrus tai, kad prie kryptuko arba prie 

taikiklio, arba prie abiejų, gali būti tvirtinami šviesos ar poliarizaciniai 

filtrai; 

d) draudţiama naudoti bet kokius taikymosi įtaisus, uţprogramuotus 

įjungti šaudymo mechanizmą; 

e) prie šautuvo arba taikiklio gali būti tvirtinamas akidangtis. Akidangtis 

gali būti ne daugiau kaip 30 mm gylio (A) ir negali išsikišti toliau nei 

100 mm (B) nuo taikiklio angos centro ne taikymosi akies pusėje. 

Taikymosi akies pusėje akidangčio naudoti negalima; ir 

Taikiklio akidangtis 

 

 

f) šaudant nuo dešiniojo peties ir taikantis kairiąja akimi gali būti 

naudojama prizmė arba veidrodinis įtaisas, jei jis neturi didinamojo 

lęšio ar lęšių. Jo negalima naudoti šaudant nuo dešiniojo peties ir 

taikantis dešiniąja akimi. 

7.4.1.7 Elektroniniai gaidukai leidţiami su sąlyga, kad:  

a) visi komponentai yra gerai pritvirtinti prie šautuvo spynos mechanizmo 

ar buoţės arba yra jų viduje, todėl baterija ir laidai išorėje nėra 

matomi; 

b) dešiniarankis šaulys valdo gaiduką dešiniąja ranka, o kairiarankis – 

kairiąja; 

c) pateikiant šautuvą Įrangos kontrolės komisijos apţiūrai visi 

komponentai yra sumontuoti; ir 

d) šautuvas su visais sumontuotais komponentais atitinka tai rungčiai 

taikomas matmenis ir svorį reglamentuojančias taisykles. 
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7.4.2 Šaudymo iš 300 m atstumo standartinių šautuvų ir šaudymo iš 10 m 

atstumo pneumatinių šautuvų standartai 

7.4.2.1 Buoţės padas gali būti reguliuojamas aukštyn ir ţemyn. Ţemiausias buoţės 

arba buoţės pado kablys negali būti ţemiau negu 220 mm nuo vamzdţio 

centrinės linijos. Jis gali būti kompensuotas ne daugiau kaip 15 mm į kairę ar į 

dešinę lygiagrečiai normalaus buoţės pado galo centrinės linijos, ARBA visas 

buoţės padas (ne jo dalis) gali būti pasuktas apie vertikalią ašį. Neleidţiama 

sukti buoţės pado apie horizontalią ašį.  

  Buoţės pado ašis 

 

  neleidţiama leidţiama 

 

7.4.2.2 Anga nykščiui, nykščio atrama, rankos atrama, kulninė atrama ir gulsčiukas 

draudţiami. Kulninė atrama yra bet kokia iškyša ar pailginimas pistoletinės 

rankenos priekyje ar šone, skirtas neleisti rankai nuslysti.  

7.4.2.3 Jei bet kuris buoţės matmuo yra maţesnis uţ maksimalų leidţiamą, jis gali 

būti padidintas iki šautuvų matmenų lentelėje pateiktų matmenų. Visi priedai 

turi būti leidţiamų matmenų ribose, o pistoletinė rankena, skruosto atrama 

arba apatinė buoţės dalis jokiu būdu negali būti anatomiškai suformuota.  

7.4.2.4 Pistoletinė rankena negali tęstis daugiau kaip 60 mm nuo vertikalios 

plokštumos, statmenos vamzdţio centrinei linijai. 
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7.4.2.5 Priekinė apsodo dalis, pistoletinė rankena ar apatinė buoţės dalis negali būti 

papildomai padengti medţiaga, suteikiančia geresnį sukibimą. 

7.4.2.6 Svareliai  

a) Leidţiami vamzdţio svareliai 30 mm spinduliu nuo vamzdţio centro. 

Vamzdţio svarelius galima judinti išilgai vamzdţio;  

b) visi kiti svareliai turi neviršyti buoţės matmenų; ir  

c) draudţiami visi įtaisai ir svareliai, atsikišę į priekį ar į šonus nuo 

apatinės buoţės pado dalies. 

7.4.3 Tik šaudymo iš 300 m atstumo standartinių šautuvų standartai 

Visi 300 m standartiniai šautuvai turi atitikti šautuvų matmenų lentelėje 

pateiktas specifikacijas su šiais apribojimais:  

a) minimali gaiduko nuspaudimo jėga yra 1500 gramų. Nuspaudimo jėga 

turi būti matuojama vamzdţiui esant vertikalioje padėtyje. Gaiduko 

kontrolinės patikros naudojant svorį turi būti atliekamos iš karto po 

paskutinės serijos. Leidţiami ne daugiau kaip trys (3) bandymai pakelti 

svorį. Kiekvienas šaulys, kurio šautuvas neišlaiko bandymo, turi būti 

diskvalifikuotas; 

b) šaudymo metu šautuvas gali būti pašalintas iš šaudymo linijos tik 

šaudyklos pareigūnams leidus;  

c) tas pats šautuvas turi būti naudojamas šaudyti iš visų padėčių. 

Leidţiama sureguliuoti buoţės padą ir rankos ribotuvą arba pakeisti 

kryptuko įdėklus, sureguliuoti taikiklį ar jo okuliarą. Varţybų metu 

priţiūrint komisijai leidţiama nuimti skruosto atramą, kad būtų galima 

išvalyti vamzdį ir nuimti spyną, tačiau skruosto atramos padėtis ją vėl 

uţdėjus neturi pasikeisti; ir 

d) bendras vamzdţio ilgis su vamzdţio ilginamąja dalimi, matuojant nuo 

vamzdţio šovinio lizdo nuopjovos iki matomų vamzdţio ţiočių, negali 

viršyti 762 mm.  

7.4.4 Tik šaudymo iš 10 m atstumo pneumatinių šautuvų standartai 

Bet kokio tipo suslėgto oro ar dujinis šautuvas, atitinkantis šautuvų matmenų 

lentelėje pateiktas specifikacijas su šiais papildomais apribojimais:  

a) pneumatinių šautuvų sistemos bendras ilgis, matuojant nuo 

mechanizmo galinės pusės iki matomų vamzdţio ţiočių, negali viršyti 

850 mm; ir  

b) kryptukas negali išsikišti uţ matomų vamzdţio ţiočių.  

 

 

 

-326-  2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas)  



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

7.4.4.1 Šautuvų matmenų lentelė 

 

 Kryptukas negali išsikišti uţ matomų vamzdţio ţiočių 
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C, D, E, F ir J matmenys yra nuo vamzdţio centrinės linijos 

Matmuo ŠAUTUVO SAVYBĖ 
Standartinis 

šautuvas (300 

m) 

 

Pneumatini

s šautuvas 

A Kryptuko vamzdţio ilgis 50 mm 50 mm 

B Kryptuko vamzdţio skersmuo 25 mm 25 mm 

C 

Atstumas nuo kryptuko ţiedo centro ar kotelio viršaus 

iki angos centro arba tiesiai viršuje, arba 

kompensuotas (išskyrus sportininkus, šaudančius nuo 

dešiniojo peties, tačiau besitaikančius kairiąja akimi) 

60 mm 60 mm 

D Priekinės apsodo dalies gylis 90 mm 90 mm 

E Ţemiausias pistoletinės rankenos taškas 160 mm 160 mm 

F 
Ţemiausias apsodo arba buoţės kulno taškas buoţės 

padui esant ţemiausioje padėtyje 
220 mm 220 mm 

G Buoţės pado linkio gylis 20 mm 20 mm 

H Buoţės pado ilgis nuo pėdos iki kulno 153 mm 153 mm 

I Didţiausias priekinės apsodo dalies storis (plotis) 60 mm 60 mm 

J1 
Didţiausia skruosto atramos iškyša nuo vertikalios 

plokštumos, statmenos vamzdţio centrinei linijai 
40 mm 40 mm 

J2 
Didţiausias bet kurios pistoletinės rankenos dalies 

atstumas nuo vertikalios plokštumos, statmenos 

vamzdţio centrinei linijai 

60 mm 60 mm 

K Buoţės pado kompensacija į kairę ar į dešinę 

lygiagrečiai normaliai buoţės galo centrinei linijai 
15 mm 15 mm 

L Minimali gaiduko nuspaudimo jėga – nėra nustatyto 

gaiduko  
Maţiausiai 

1500 g 

Laisvas 

M Svoris su taikikliais (ir rankos ribotuvu 300 m) 5,5 kg 5,5 kg 

N 

Kryptukas negali išsikišti uţ šautuvo vamzdţio matomų 

ţiočių ir šaudymo iš 300 m atstumo standartinių 

šautuvų, ir pneumatinių šautuvų atveju 

Negali išsikišti 
Negali 

išsikišti 

O 
Standartinis šautuvas: bendras vamzdţio ilgis įskaitant 

ilginamąją dalį (nuo ţiočių iki vamzdţio šovinio lizdo 

nuopjovos) 

762 mm --- 

O1 Pneumatinis šautuvas: bendras pneumatinio šautuvo 

sistemos ilgis 
--- 850 mm 

 

 

-328-                        2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas)  

 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

7.4.5 Šaudymo iš 50 m atstumo šautuvų standartai 

Leidţiama naudoti visus šautuvus, turinčius lizdus 5.6 mm (.22‖ kalibro) 

šoninio dūţio šoviniams:  

a) šautuvo su visais reikmenimis, įskaitant rankos atramą ar rankos 

ribotuvą, svoris vyrams negali viršyti 8,0 kg;  

b) šautuvo su visais reikmenimis, įskaitant rankos atramą ar rankos 

ribotuvą, svoris moterims negali viršyti 6,5 kg;  

c) svareliai ant apatinės apsodo ar buoţės dalies ar jų viduje negali 

horizontalia kryptimi išsikišti toliau nuo vamzdţio centrinės linijos negu 

maksimalios skruosto atramos iškyšos nuo vamzdţio centrinės linijos 

atstumas. Svareliai gale negali išsikišti toliau negu linija, statmena 

giliausiam buoţės pado taškui; ir 

d) svareliai ant šautuvo priekinės apsodo dalies gali išsikišti ne daugiau 

kaip 90 mm ţemiau vamzdţio centrinės linijos ir ne daugiau kaip 700 

mm į priekį nuo sistemos galinės dalies.  

 

   Svareliai ant 50 m šautuvų 

 

Svareliai ant šautuvo priekinės apsodo 

dalies gali išsikišti ne daugiau kaip 90 

mm ţemiau vamzdţio centrinės linijos ir 

ne daugiau kaip 700 mm į priekį nuo 

sistemos galinės dalies. 
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7.4.5.1 Buoţės padas ir kablys 

a) Gali būti naudojamas buoţės kablys, atitinkantis toliau nurodytus 

apribojimus;  

b) buoţės kablys, išsikišęs atgal nuo buoţės pado apačios, negali tęstis 

daugiau kaip 153 mm (A) atgal nuo linijos, statmenos linijai, nubrėţtai 

per šautuvo vamzdţio ašį ir einančiai liestine su giliausia buoţės pado 

įdubos dalimi, kuri paprastai remiasi į petį; 

c) bendras išorinis buoţės kablio, išsikišusio iš buoţės pado apačios, 

ilgis, matuojant palei bet kokią kreivę ar linkį, negali viršyti 178 mm (B); 

d) viršutinė buoţės pado iškyša negali tęstis daugiau kaip 25 mm atgal 

nuo šios statmenos linijos; ir 

e) draudţiami visi įtaisai ar svareliai, išsikišę pirmyn ir į šonus nuo 

apatinės buoţės pado dalies.  

 

7.4.5.2 Rankų atramos  

Rankos atrama yra bet koks priedas ar ilginamoji dalis ţemiau priekinės 

apsodo dalies, kuris padeda palaikyti šautuvą priekyje esančia ranka, tik 

šaudymo padėtyje stovint. Tokios ilginamosios dalys negali tęstis daugiau 

kaip 200 mm ţemiau vamzdţio centrinės linijos. 

7.4.5.3 Pistoletinės rankenos  

Jokia pistoletinės rankenos dalis negali būti pratęsta arba sukonstruota tokiu 

būdu, dėl kurio ji galėtų liesti ar paremti dorsalinį rankos paviršių. 
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kaip 25 mm atgal nuo šios 

statmenos linijos. 
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7.4.5.4 Šaudymo iš 300 m atstumo šautuvų standartai 

Šaudymo iš 300 m atstumo šautuvų standartai yra tokie pat kaip šaudymo iš 

50 m atstumo šautuvų (vyrams ir moterims). Ţiūrėkite 7.4.5 taisyklę ir 

ŠAUTUVŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĘ. 

7.4.6 Šaudmenys 

Šautuvas Kalibras Kitos specifikacijos 

50 m 
5,6 mm 

(.22―) 

Šoninio dūţio šoviniai. Leidţiama naudoti tik kulkas iš švino ar 

panašios minkštos medţiagos. 

10 m 
4,5 mm 

(.177") 

Leidţiama naudoti bet kokios formos kulkutes iš švino ar kitos 

minkštos medţiagos. 

300 m 

Ne 

daugiau  

8 mm 

Bet kokio apibūdinimo šaudmenys, kuriais galima šaudyti be 

pavojaus šauliui ar šaudyklos personalui. Draudţiama naudoti 

trasuojamuosius, šarvamušius ar padegamuosius šaudmenis. 

7.5 APRANGOS TAISYKLĖS 

Bendrąsias aprangos ir aprangos bandymo standartus ţiūrėkite Bendrosiose 

techninėse taisyklėse (6.7 taisyklė).  

7.5.1 Bendrosios šaudymo aprangos taisyklės 

7.5.1.1 Visos šaudymo striukės, šaudymo kelnės ir šaudymo pirštinės turi būti 

pagamintos iš lanksčios medţiagos, kuri visuotinai pripaţintomis šaudymo 

sąlygomis iš esmės nepakeičia savo fizinių savybių, tai yra netampa 

standesnė, storesnė ar kietesnė. Visi pamušalai, kamšalai ir sutvirtinimai turi 

atitikti tuos pačius reikalavimus. Pamušalas arba kamšalas negali būti 

dygsniuotas, prisiūtas kryţminėmis siūlėmis, priklijuotas arba pritvirtintas prie 

išorinio aprangos sluoksnio kitaip, išskyrus normalius siuvimo taškus. Visi 

pamušalai ar kamšalai turi būti matuojami kaip aprangos dalis. 

7.5.1.2 Kiekvienas šaulys visose šaudymo iš šautuvų rungtyse bet kuriame ISSF 

čempionate gali naudoti tik vieną (1) šaudymo striukę ir tik vienas (1) 

šaudymo kelnes. Visos šaudymo striukės ir šaudymo kelnės turi būti 

paţenklintos antspaudu su unikaliu serijos numeriu, išduotu ISSF Įrangos 

kontrolės komisijos ir įregistruotu ISSF duomenų bazėje. Šauliai, kurių 

striukės ar kelnės yra be antspaudo, privalo jas pateikti Įrangos kontrolės 

komisijai uţantspauduoti ir įregistruoti ISSF duomenų bazėje. Kiekvienam 

šauliui gali būti registruojama tik viena striukė ir vienos kelnės. Šauliai, 

turintys daugiau nei vieną striukę ar vienas kelnes su ISSF antspaudu, privalo 

informuoti ISSF Įrangos kontrolės komisiją, kuris aprangos elementas bus 

naudojamas būsimose varţybose, ir lieka tik vienas antspaudas vienam 

elementui. Šauliai, kurie pakeičia striukę arba kelnes, turi atnešti aprangą be 

antspaudo (naują arba pakeistą) į Įrangos kontrolės komisiją ir gauti 

antspaudą ir panaikinti ankstesnį antspaudą (6.7.7.1.f papunktis). Kai šaulys 

pasirenkamas patikrinimui po varţybų, patikrinimas turi patvirtinti, kad tam 

sportininkui registruotas antspaudo numeris atitinka antspaudo numerį ant to 

šaulio naudojamos aprangos. 
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7.5.1.3 Bet kurioje rungtyje ar šaudymo padėtyje galima dėvėti paprastas sportinio 

tipo treniruočių kelnes ar paprastus sportinio tipo treniruočių batus. Jei 

varţybose dėvimi šortai, jie negali būti trumpesni kaip 15 cm virš kelio 

girnelės centro. Negalima avėti jokio tipo sandalų. 

7.5.1.4 Šauliai privalo uţtikrinti, kad visi jų naudojami aprangos elementai atitiktų šias 

taisykles. Įranga kontrolės skyrius turi būti atviras, kad būtų galima atlikti 

savanoriškus sportininkų aprangos patikrinimus nuo oficialios treniruočių 

dienos iki paskutinės šaudymo varţybų dienos, ir šauliai yra skatinami atnešti 

savo šaudymo aprangos elementus Įrangos kontrolės komisijai patikrinti prieš 

varţybas, kad būtų įsitikinta, ar jie atitinka šias taisykles. Varţyboms ruošdami 

striukes ir kelnes šauliai privalo palikti atsargą visiems matavimų 

svyravimams, kurie gali atsirasti dėl temperatūros, drėgmės pokyčių ar kitų 

aplinkos sąlygų. 

7.5.1.5 Po atrankinių ir kvalifikacinių varţybų ratų bus atliekami visų šaudymo 

aprangos elementų patikrinimai siekiant uţtikrinti atitiktį reikalavimams (ţr. 

6.7.6 punktą).  

7.5.2 Aprangos matmenų standartai  

7.5.2.1 Aprangos storio standartų lentelė 

Šaudymo varţybų apranga turi atitikti šiuos storio matmenų standartus: 

Matavimo vieta Storis Striukės Kelnės Batai Pirštinės Apatinis 

trikotaţas 

Normali Viengubas 2,5 mm 2,5 mm 4,0 mm — 2,5 mm 

Normali Dvigubas 5,0 mm 5,0 mm — — 5,0 mm 

Normali Iš viso — — — 12,0 mm — 

Sutvirtinimai Viengubas 10,0 mm 10,0 mm — — — 

Sutvirtinimai Dvigubas 20,0 mm 20,0 mm — — — 

Negali būti patvirtintas joks matmuo, didesnis uţ lentelėje nurodytą storio 

matmenų standartą (nulinis leistinasis nuokrypis). 

7.5.2.2 Standumo matmenų standartai  

Šaudymo varţybų apranga turi atitikti šiuos standumo matmenų standartus:  

a) jei matavimo cilindras nuspaudţiamas maţiausiai 3,0 mm, medţiaga 

yra priimtina; 

b) jei yra rodomas maţesnis uţ 3,0 mm matmuo, medţiaga yra pernelyg 

standi. Negali būti patvirtintas joks matmuo, maţesnis uţ minimalų 3,0 

mm matmenį; ir 

c) kiekvieną striukės ar kelnių dalį turi būti įmanoma išmatuoti 60 mm 

matavimo cilindru. Jei dalis yra per maţa normaliam bandymui (nėra 

60 mm arba didesnio lygaus ploto), matavimas turi būti atliekamas per 

siūles. 
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7.5.2.3 Batų padų lankstumo standartai 

Šaulių batų padai turi sulinkti bent 22,5 laipsnio kampu, kai kulno sritis 

veikiama 15 niutonmetrų jėga, o batas ar batelis yra suspaustas testavimo 

prietaise (ţr. 6.5.3 taisyklę). 

7.5.3 Šaudymo batai  

Visose šaudymo padėtyse leidţiami ir paprasti gatvės ar lengvi sportiniai 

bateliai. Toliau pateiktų specifikacijų neviršijantys specialūs šaudymo batai 

gali būti avimi tik 10 m ir 50 m trijų (3) padėčių rungtyse. Specialūs šaudymo 

batai negali būti avimi šaudymo gulomis rungtyse. 

7.5.3.1 Viršutinės dalies medţiaga (virš pado) turi būti minkšta, lanksti ir plastiška, ne 

storesnė nei 4 mm, įskaitant visus pamušalus, kai matuojama bet kokia vieta 

lygiu paviršiumi, pavyzdţiui, šaudymo batų matmenų lentelėje nurodytame D 

taške (ţr. 7.5.3.6 papunktį). 

7.5.3.2 Bato padas per visą jo ilgį ir plotį turi būti pagamintas iš tos pačios medţiagos 

ir turi būti tos pačios sudėties, visoje priekinėje pėdos dalyje padas turi būti 

lankstus. Šauliai savo batuose gali naudoti išimamuosius vidpadţius arba 

įdėklus, bet įdėklai visoje priekinėje pėdos dalyje taip pat turi būti lankstūs. 

7.5.3.3 Įrodydami, kad padai yra lankstūs, šauliai būdami varţybų lauke turi visą laiką 

vaikščioti įprastai (nuo kulno ant pėdos). Po pirmojo paţeidimo šaulys bus 

įspėtas, uţ paskesnius paţeidimus skiriama dviejų taškų nuobauda ir 

diskvalifikacija. 

7.5.3.4 Bato aukštis nuo grindų iki aukščiausio taško (matmuo C, šaudymo batų 

matmenų lentelė) negali viršyti dviejų trečiųjų (2/3) bato ilgio.  

7.5.3.5 Šaulio avimi batai turi sudaryti porą. 
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7.5.3.6 Šaudymo batų matmenų lentelė 

 

Šaulio batų matmenys negali viršyti maksimalių matmenų, nurodytų piešinyje 

ir lentelėje:  

 

 

A. Didţiausias pado storis ties pirštais: 10 mm. 

B. Bendras bato ilgis: atitinkantis avinčio asmens pėdos dydį. 

C. Didţiausias bato aukštis: negali viršyti 2/3 (dviejų trečiųjų) ilgio B. 

D. Viršutinės bato dalies medţiagos storis negali viršyti 4 mm. 

Bato padas turi atitikti išorinį bato linkį ir jokiame taške negali daugiau kaip 5 

mm išsikišti uţ išorinių bato matmenų. Bato nosis ar kulnas negali būti 

kvadratiniai ar plokšti. 
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7.5.4 Šaudymo striukė  

7.5.4.1 Striukės liemens ir rankovių su pamušalu viengubas storis, matuojant plokščią 

paviršių, negali viršyti 2,5 mm, o dvigubas storis – 5,0 mm. Striukė turi būti ne 

ilgesnė nei sugniauţto kumščio apačia (ţr. Šaudymo striukės matmenys, 

7.5.4.9 papunktį.) 

7.5.4.2 Striukė turi būti uţsegama tik nereguliuojamomis priemonėmis, pvz., sagomis 

arba uţtrauktuku. Striukės skvernai uţsegimo vietoje neturi dengti vienas kito 

daugiau kaip 100 mm (ţr. striukės matmenų lentelę). Striukė turi laisvai kaboti 

ant dėvinčio asmens. Norint tai nustatyti, striukės skvernus, be įprasto 

uţsegimo, turi būti įmanoma papildomai susiausti dar bent 70 mm, matuojant 

nuo sagos centro iki išorinio sagos kilpos krašto. Matavimas atliekamas 

laikant rankas prie šonų. Turi būti matuojama uţlaidos matuokliu, nuo 6,0 kg 

iki 8,0 kg įtampa. Zona aplink sagą apribota iki ne daugiau kaip 12 mm, šioje 

zonoje galima viršyti leidţiamą 2,5 mm storį. 

7.5.4.3 Draudţiami bet kokie dirţai, nėriniai, apvadai, siūlės, dygsniavimas ar įtaisai, 

kurie gali būti aiškinami kaip dirbtinė atrama. Tačiau leidţiama turėti  vieną (1) 

uţtrauktuką arba ne daugiau kaip  du (2) dirţelius suimti laisvą medţiagą 

petuko zonoje (ţr. Šaudymo striukės matmenys, 7.5.4.9 papunktis). 

Neleidţiami jokie kiti uţtrauktukai ar kitokie uţsegimo arba suverţimo įtaisai, 

išskyrus nurodytus šiose taisyklėse ir schemose. 

7.5.4.4 Nugaros konstrukcija gali būti sudaryta daugiau kaip iš vieno (1) medţiagos 

gabalo, su sąlyga, kad ši konstrukcija nepadidina striukės standumo ir 

nesumaţina jos lankstumo. Visos nugaros dalys turi atitikti reikalavimus, 

taikomus storiui – ne daugiau kaip 2,5 mm ir standumui – ne maţiau kaip 3,0 

mm. 

7.5.4.5 Striukės šoninės dalies konstrukcijoje šaudymo padėtyje stovint negali būti 

jokios siūlės ar siūlių po atraminės rankos alkūne zonoje be siūlių, kuri tęsiasi 

70 mm virš alkūnės galo ir 20 mm ţemiau alkūnės galo. Tai turi būti tikrinama 

šauliui vilkint visiškai uţsagstytą striukę ir laikant šautuvą šaudymo padėtyje 

stovint. 

7.5.4.6 Šaulys turi galėti visiškai ištiesti abi rankas (ištiesinti rankoves) vilkėdamas 

uţsagstytą striukę. Šaudymo padėtyse gulomis ir priklaupus šaudymo 

striukės rankovė neturi tęstis toliau riešo tos rankos, prie kurios yra 

pritvirtintas dirţas. Rankovė negali įsiterpti tarp rankos ar pirštinės ir priekinės 

apsodo dalies, kai šaulys yra šaudymo padėtyje  

7.5.4.7 Striukės išorė ir vidus, kamšalai ir batai, grindys ir įranga negali būti dengiami 

„Velcro―, lipnia medţiaga, skysčiu ar purškalais. Leidţiama pašiurkštinti 

striukės medţiagą. Uţ paţeidimus bus baudţiama pagal taisykles.  
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7.5.4.8 Šaudymo striukės gali turėti sutvirtinimo lopus, uţdėtus tik ant išorinių 

paviršių, atsiţvelgiant į tokius apribojimus:  

a) didţiausias storis, įskaitant striukės medţiagą ir visus pamušalus: 10 

mm viengubas storis arba 20 mm matuojant dvigubą storį;  

b) sutvirtinimai gali būti uţdėti ant abiejų alkūnių, tačiau jie negali apimti 

daugiau kaip pusės (1/2) rankovės apimties. Rankos, kuri laiko dirţą, 

rankovės sutvirtinimas gali tęstis nuo ţasto iki taško, esančio 100 mm 

atstumu iki rankovės galo. Sutvirtinimas ant kitos rankovės negali būti 

ilgesnis negu 300 mm;  

c) dirţą laikančios rankos rankovės išorėje ar ant peties siūlės gali būti tik 

vienas (1) kabliukas, kilpa, saga ar panašus įtaisas, neleidţiantis dirţui 

nuslysti;  

d) sutvirtinimo ant peties, kur remiasi buoţės padas, ilgiausias matmuo 

negali viršyti 300 mm (ţr. 6.5.4.9 papunktį);  

e) draudţiamos visos vidinės kišenės; ir  

f) leidţiama viena (1) išorinė kišenė striukės dešinėje pusėje priekyje 

(kairiarankiams sportininkams – kairėje pusėje priekyje). Didţiausias 

kišenės dydis – 250 mm aukščio nuo apatinio striukės krašto ir 200 

mm pločio.  
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7.5.4.9 Šaudymo striukės matmenys 

Šaudymo striukės turi atitikti piešinyje pateiktas specifikacijas:  

  Dydţiai, mm 
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7.5.5 Šaudymo kelnės  

7.5.5.1 Kelnių su pamušalu viengubas storis, matuojant plokščią paviršių, negali 

viršyti 2,5 mm, o dvigubas storis – 5,0 mm. Kelnių viršus negali būti dėvimas 

ant kūno aukščiau negu 50 mm virš dubens kaulo keteros. Draudţiamos visos 

kišenės. Draudţiami visi sutraukiamieji raišteliai, uţtrauktukai ar uţsegimai, 

suverţiantys kelnes aplink kojas ar klubus. Kelnes gali laikyti tik paprastas ne 

daugiau kaip 40 mm pločio ir 3 mm storio juosmens dirţas arba gali būti 

dėvimos petnešos. Jei dirţas dėvimas šaudymo padėtyje stovint, sagtis arba 

sutvirtinimas negali būti naudojami kairiajai rankai arba alkūnei paremti. 

Kelnių dirţas neturi būti padvigubintas, patrigubintas ir t. t. po kairiąja ranka ar 

alkūne. Jei kelnės yra su juosmeniu, jis gali būti ne platesnis kaip 70 mm. Jei 

kelnių juosmens storis viršija 2,5 mm, neleidţiama dėvėti juosmens dirţo. Jei 

juosmens dirţas nedėvimas, absoliutus maksimalus kelnių juosmens storis 

yra 3,5 mm. Kelnių juosmuo gali turėti ne daugiau kaip septynias (7) dirţo 

kilpas ne daugiau kaip 20 mm pločio, su ne maţiau kaip 80 mm tarpais tarp 

dirţo kilpų. Kelnės gali būti uţsegtos vienu (1) kabliuku su ne daugiau kaip 

penkiomis (5) kilpelėmis arba iki penkių (5) reguliuojamųjų spaudţių, arba 

panašiu uţsegimu, arba „Velcro―, kuris negali būti daugiasluoksnis. 

Leidţiamas tik vienas (1) uţsegimo būdas. Draudţiama derinti „Velcro― 

uţsegimą su kitu uţsegimo būdu. Kelnės aplink kojas turi būti laisvos. Jei 

nedėvimos specialios šaudymo kelnės, gali būti dėvimos paprastos kelnės, su 

sąlyga, kad jos nesuteikia dirbtinės atramos jokiai kūno daliai. 

7.5.5.2 Uţtrauktukus, sagas, „Velcro― ar panašius nereguliuojamus uţsegimus ar 

segtukus galima naudoti tik šiose kelnių vietose: 

a) vienos rūšies uţsegimas priekyje, skirtas atsegti ar uţsegti kelnių 

antuką. Antukas negali būt ţemiau tarpkojo lygio;  

b) leidţiamos visos skylės, kurių negalima uţdaryti; ir  

c) kiekvienai kelnių klešnei leidţiamas tik vienas (1) uţsegimas. 

Uţsegimas gali prasidėti ne arčiau kaip 70 mm nuo viršutinio kelnių 

krašto. Tačiau uţsegimas gali tęstis iki kelnių klešnės apačios (ţr. 

Striukės ir kelnių matmenų lentelę). Leidţiamas vienas (1) uţsegimas 

arba priekinėje šlaunies pusėje, arba uţpakalinėje kojos pusėje, tačiau 

ne abiejose pusėse vienai (1) kojai.  
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7.5.5.3 Abu kelnių keliai gali turėti uţdėtus sutvirtinimus. Didţiausias kelio sutvirtinimo 

ilgis gali būti 300 mm, jis negali būti platesnis negu pusė kelnių klešnės 

apimties. Viengubas sutvirtinimo storis, kartu su kelnių medţiaga ir visais 

pamušalais, negali viršyti 10 mm (dvigubas storis – 20 mm). 

7.5.5.4 Šaudymo kelnės negali būti dėvimos šaudymo gulomis rungtyse, tačiau jos 

gali būti dėvimos šaudymo 3 padėtyse rungčių šaudymo gulomis etapuose.  

7.5.5.5  Šaudymo kelnių matmenys 

7.5.5.6 Šaudymo kelnės turi atitikti piešinyje pateiktas specifikacijas:  

 

 

7.5.6 Šaudymo pirštinės 

7.5.6.1 Bendras priekinės ir uţpakalinės pirštinės dalies medţiagos storis negali 

viršyti 12 mm matuojant bet kuriame taške, išskyrus siūles ir sujungimo 

vietas. 

7.5.6.2 Pirštinės negali tęstis ilgiau kaip 50 mm virš riešo matuojant nuo riešo 

kauliuko centro (ţr. piešinį). Draudţiamas bet koks raištelis ar kitoks 

uţsegimas ant riešo. Dalis riešo gali būti tampri, kad pirštinę būtų galima 

uţsimauti, tačiau pirštinė aplink riešą turi likti laisva.  
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7.5.7 Apatiniai drabuţiai 

7.5.7.1 Po šaudymo striuke dėvimi drabuţiai turi būti ne storesni nei 2,5 mm 

viengubo storio, arba 5 mm dvigubo storio. Tas pats pasakytina ir apie visus 

drabuţius, dėvimus po kelnėmis. 

7.5.7.2 Po šaudymo striuke ir (arba) kelnėmis gali būti dėvimi tik normalūs asmeniniai 

apatiniai ir (arba) treniruočių drabuţiai, kurie nefiksuoja ar nederamai 

nemaţina šaulio kojų, kūno ar rankų judesių. Visi kiti apatiniai drabuţiai yra 

draudţiami. 

7.5.8 Įranga ir reikmenys  

7.5.8.1 Ţiūronai 

Naudoti prie šautuvo nepritvirtintus ţiūronus šūvių vietai nustatyti ir vėjui 

įvertinti leidţiama tik šaudymo iš 50 m ir 300 m atstumo rungtyse.  

7.5.8.2 Dirţai 

Didţiausias dirţo plotis 40 mm. Dirţas turi būti dėvimas tik ant kairiosios 

rankos viršutinės dalies ir nuo čia turi būti prijungtas prie šautuvo priekinės 

apsodo dalies. Dirţai prie šautuvo priekinės apsodo dalies gali būti pritvirtinti 

tik viename taške. Dirţas gali eiti tik išilgai vienos rankos ar riešo pusės. Jokia 

šautuvo dalis negali liesti dirţo ar jo priedų, išskyrus vietą šalia dirţo sukučio 

ir rankos ribotuvo.  

7.5.8.3 Šautuvo stovai 

Leidţiama naudoti šautuvo stovą šautuvui tarp šūvių atremti, su sąlyga, kad 

jokia stovo dalis nebus aukštesnė negu šaulio pečiai, kai šautuvas laikomas 

šaudymo padėtyje stovint. Stovas atremti šautuvą šaudymo padėtyje stovint 

neturi būti statomas priešais šaudymo stalą ar stakles. Reikalingas 

atsargumas, kad į stovą atremtas šautuvas neįsirėţtų į šaulį iš jokios pusės. 

Dėl saugumo šaulys turi laikyti šautuvą, kai jis yra ant šautuvo stovo.  
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7.5.8.4 Šaudymo dėţė ar krepšys 

Šaudymo dėţė ar krepšys neturi būti padėtas priešais šaulio priešakinį petį 

šaudymo linijoje, išskyrus tai, kad šaudymo padėtyje stovint šaudymo dėţė ar 

krepšys, stalas ar stovas gali būti naudojami kaip šautuvo atrama tarp šūvių. 

Šaudymo dėţė ar krepšys, lentelė ar stovas negali būti tokio dydţio ar 

konstrukcijos, kad kliudytų kitiems šauliams gretimose vietose ar sudarytų 

uţuovėją.  

7.5.8.5 Priklaupimo ritinėlis  

Šaudymo padėtyje priklaupus leidţiama naudoti tik vieną (1) cilindro formos 

ritinėlį. Jo matmenys turi būti ne didesni kaip 25 cm ilgio ir 18 cm skersmens. 

Jis turi būti iš minkštos ir lanksčios medţiagos. Neleidţiami jokie raišteliai ar 

kitokios ritinėlio formavimo priemonės.  

7.5.8.6 Kulno atrama priklaupus 

Šaudymo padėtyje priklaupus ant kulno gali būti uţdedamas atskiras 

lanksčios, spūdţios medţiagos gabalas, kurio matmenys ne didesni kaip 20 

cm x 20 cm. Kulno atrama priklaupus negali būti storesnė negu 10 mm, kai 

suspaudţiama matavimo įtaisu, naudojamu šaudymo audinių storiui matuoti. 

7.5.8.7 Priekaktis ar kepurė  

Gali būti dėvimi priekaktis ar kepurė, tačiau jie negali liesti taikiklio ar remtis į jį 

šauliui šaudant. Kepurė ar priekaktis gali atsikišti į priekį nuo šaulio kaktos ne 

daugiau kaip 80 mm ir negali būti dėvimi tokiu būdu, kad taptų šoniniu 

akidangčiu. 

7.6 ŠAUDYMO RUNGČIŲ TVARKA IR VARŢYBŲ TAISYKLĖS 

7.6.1 Šaudymo padėtys  

7.6.1.1 Priklaupus 

a) Šaulys gali liesti šaudymo vietos paviršių dešiniosios kojos pirštais, 

dešiniuoju keliu ir kairiąja pėda;  

b) šautuvas gali būti laikomas abiem rankomis ir dešiniuoju petimi; 

c) skruostas gali būti priglaustas prie šautuvo buoţės;  

d) kairioji alkūnė turi remtis į kairįjį kelį;  

e) alkūnės viršūnė gali būti ne daugiau kaip 100 mm virš ar 150 mm uţ 

kelio viršūnės;  

f) šautuvas gali būti palaikomas dirţo, tačiau priekinė apsodo dalis uţ 

kairiosios rankos negali liesti šaudymo striukės;  

g) jokia šautuvo dalis negali liesti dirţo ar jo priedų;  

h) šautuvas negali liesti jokio kito taško ar objekto arba remtis į jį; 

i) jei po dešiniąja pėda ar čiurna padedamas priklaupimo ritinėlis, pėda 

negali būti pasukta didesniu negu 45 laipsnių kampu;  
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j) jei priklaupimo ritinėlis nenaudojamas, pėda gali būti statoma bet kokiu 

kampu. Galima ir padėtis, kai pėdos kraštas ir blauzda priglaudţiami 

prie šaudymo vietos paviršiaus;  

k) šlaunis ar sėdmenys jokiame taške negali liesti šaudymo vietos 

paviršiaus ar šaudymo kilimėlio;  

l) jei šaulys naudoja šaudymo kilimėlį, jis gali visiškai priklaupti ant 

šaudymo kilimėlio arba į kilimėlį remtis vienu (1) , dviem (2) ar  trimis 

(3) kontakto taškais (kojos pirštai, kelis, pėda). Po dešiniuoju keliu 

negali būti dedami jokie kiti daiktai ar kamšalai;  

m) tarp sportininko sėdmenų ir kulno gali būti dėvimos tik kelnės ir 

apatiniai drabuţiai, išskyrus tai, kad gali būti naudojama kulno atrama 

priklaupus. Tarp šių dviejų (2) taškų negali būti dedama striukė ar kiti 

daiktai; ir  

n) dešinioji plaštaka negali liesti kairiosios plaštakos, kairiosios rankos ar 

šaudymo striukės kairiosios rankovės arba dirţo.  

7.6.1.2 Gulomis 

a) Šaulys gali gulėti ant pliko šaudymo vietos paviršiaus arba ant 

šaudymo kilimėlio;  

b) jis gali naudoti kilimėlį ir alkūnėms atremti; 

c) kūnas turi būti ištiestas ant šaudymo vietos paviršiaus, galva nukreipta 

link taikinio;  

d) šautuvas gali būti laikomas abiem rankomis ir tik vienu petimi;  

e) skruostas gali būti priglaustas prie šautuvo buoţės; 

f) šautuvas gali būti palaikomas dirţo, tačiau priekinė apsodo dalis uţ 

kairiosios rankos negali liesti šaudymo striukės;  

g) jokia šautuvo dalis negali liesti dirţo ar jo priedų; 

h) šautuvas negali liesti jokio kito taško ar objekto arba remtis į jį; 

i) abu dilbiai ir šaudymo striukės rankovės į priekį nuo alkūnės turi būti 

akivaizdţiai pakeltos nuo šaudymo vietos paviršiaus;  

j) šaulio dirţo (kairiosios) rankos dilbis turi sudaryti ne maţesnį kaip 30 

laipsnių kampą su horizontalia plokštuma, matuojant pagal dilbio ašį;  

k) dešinioji plaštaka ir (arba) ranka negali liesti kairiosios rankos, 

šaudymo striukės ar dirţo; ir  

l) šaudymo kelnės negali būti dėvimos šaudymo gulomis rungtyse.  
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7.6.1.3 Stovint 

a) Šaulys turi stovėti laisvai, be jokių dirbtinių ar kitokių atramų, abiem 

kojomis ant šaudymo vietos paviršiaus arba ant šaudymo kilimėlio;  

b) šautuvas gali būti laikomas abiem rankomis ir petimi arba ţastu šalia 

peties ir krūtinės dalimi prie pat dešiniojo peties;  

c) skruostas gali būti priglaustas prie šautuvo buoţės;  

d) šautuvas negali lieti striukės ar krūtinės uţ dešiniojo peties ribų;  

e) kairysis ţastas ir alkūnė gali remtis į krūtinę ar klubą. Jei dėvimas 

juosmens dirţas, jo sagtis arba uţsegimas negali būti naudojamas 

kairiajai rankai arba alkūnei atremti;  

f) šautuvas negali liesti jokio kito taško ar objekto arba remtis į jį;  

g) gali būti naudojama rankos atrama, išskyrus šaudymo iš standartinio 

šautuvo iš 300 m ar iš pneumatinio šautuvo iš 10 m atstumo rungtis;  

h) šaudymo iš standartinių šautuvų iš 300 m ar iš pneumatinių šautuvų iš 

10 m atstumo rungtyse šioje padėtyje neleidţiama naudoti rankos 

ribotuvo ar dirţo sukučio;  

i) šioje padėtyje draudţiama naudoti dirţą; ir  

j) dešinioji plaštaka negali liesti kairiosios plaštakos, kairiosios rankos ar 

šaudymo striukės kairiosios rankovės.  

7.7 ŠAUDYMO IŠ ŠAUTUVŲ RUNGTYS 

Ţiūrėkite ŠAUDYMO IŠ ŠAUTUVŲ RUNGČIŲ LENTELĘ, 7.9 taisyklė. 

7.7.1 50 m ir 300 m šaudymo iš trijų padėčių rungtys turi būti išdėstytos tokia 

tvarka: priklaupus – gulomis – stovint.  

7.7.2 Prieš pradedant ĮSKAITINĮ šaudymą, skiriamas bendras 15 minučių 

pasiruošimo ir taikymosi laikas (6.11.1.1 papunktis).  

7.7.3 Šaudymo iš trijų padėčių rungtyse šauliams leidţiama pakeisti taikinius 

parodomaisiais taikiniais po to, kai jie baigia šaudyti iš padėties priklaupus ir 

gulimos padėties. Šauliai gali iššauti neribotą skaičių parodomųjų šūvių, prieš 

pradėdami ĮSKAITINĮ šaudymą gulimoje padėtyje ir stovėdami. Šiems 

parodomiesiems šūviams papildomas laikas neskiriamas. 

7.8 ŠAUDYMO IŠ 300 M ATSTUMO TAŠKŲ SKAIČIAVIMO IR ŢENKLINIMO 

PROCEDŪROS. POPIERINIAI TAIKINIAI 

7.8.1 Kai tik taikinių ţymėtojas gauna signalą, kad į tą taikinį buvo paleistas šūvis, 

jis privalo parodyti tą pataikymą. Pataikymų rodymas turi būti atliekamas 

laikantis tokios sistemos: kai tik ţymėtojas prie krašto gauna signalą ţymėti, 

jis privalo: 

a) nuleisti taikinį;  

b) uţdengti skylutę skaidriu lipduku ir padengti kontrastingu lipduku, kad 

paţymėtų paskutiniojo pataikymo vietą; 
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c) pakelti taikinį; ir  

d) parodyti pataikymo vertę pagal diskų sistemą. 

7.8.2 Kai pataikymo vertei parodyti naudojamas stebėjimo diskas, tai turi būti 

daroma su apskritais nuo 200 mm iki 500 mm diskais. Viena disko pusė 

nudaţyta juodai, kita – baltai, diskas montuojamas ant plono kotelio, kuris 

paprastai tvirtinamas baltojoje pusėje, nuo 30 mm iki 50 mm į dešinę nuo 

centro.  

7.8.3 Pataikymų vertės bus rodomos tokiu būdu (ţiūrėkite schemą):  

a) turi būti paţymėta paskutiniojo pataikymo vieta;  

b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ar 8 taškų vertės pataikymai turi būti parodomi 

iškeliant diską tinkamoje taikinių rėmo vietoje, juodąja puse į šaudymo 

liniją, kaip parodyta toliau paveiksle; 

c) jei pataikymo vertė devyni taškai, diskas turi būti du kartus pakeltas ir 

nuleistas virš juodo taikymosi centro ant taikinio, baltąja disko puse 

atgręţta į šaudymo liniją;  

d) jei pataikymo vertė dešimt taškų, diskas, baltąja disko puse atgręţta į 

ugnies liniją, turi būti du kartus pajudintas ratu pagal laikrodţio rodyklę 

priešais juodą taikymosi ţenklą, kaip parodyta toliau paveiksle; 

e) jei šūvis nepataiko į taikinį, jis paţymimas tik tris (3) ar keturis (4) 

kartus pajudinant į šonus juodąją ţenklinimo disko pusę priešais 

taikinį; ir  

f) jei šūvis pataikė į taikinio lentelę, tačiau ne į taškų skaičiavimo zoną, 

jis paţymimas pirmiausia parodant prašovimą, o tada parodant 

pataikymo vietą.  
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Šūvio signalizavimo schema 

 

 

7.8.4 Parodomasis taikinys turi būti aiškiai paţymėtas juoda įstriţa juostele 

viršutiniame dešiniajame taikinio kampe. Juostelė turi būti aiškiai matoma 

plika akimi atitinkamu atstumu normaliomis apšvietimo sąlygomis. Jei taikiniai 

valdomi iš krašto, parodomasis taikinys iš viso neturi pasirodyti, kol šaulys 

atlieka ĮSKAITINIUS šūvius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas)  -345-  



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

7.9 ŠAUDYMO IŠ ŠAUTUVŲ RUNGČIŲ LENTELĖ 

 

Rungtis 
Vyrai / 

Moterys 

Šūvių 

skai-

čius 

Šūvių skaičius į 

ĮSKAITINĮ taikinį 

(popierinį) 

Parodomųjų 

taikinių skaičius 

(popierinių) 

Laikas: 

valdymas iš krašto ar taikinių nešikliai (kai 

naudojami popieriniai taikiniai) 

Laikas: elektroniniai 

taikiniai 

Pneumatinis 

šautuvas, 10 m 
Vyrai 

Moterys 

60 

40 

1 4 1 valanda, 30 minučių 

60 minučių 

1 valanda,15 minučių 

50 minučių 
Šautuvas, 50 m 

3 padėtys 

Vyrai 120 1 
4 kiekvienai 

padėčiai 
3 valandos, 15 minučių 

2 valandos, 45 

minutės 

Šautuvas, 50 m 

3 padėtys 

Moterys 60 1 4 kiekvienai 

padėčiai 
2 valandos 1 valanda, 45 minutės 

Šautuvas, 50 m 

gulomis 

Vyrai 

Moterys 

60 

60 

1 4 1 valanda 50 minučių 

Šautuvas, 300 m 

3 padėtys 

Vyrai 120 10 
1 kiekvienai 

padėčiai 
3 valandos, 30 minučių 3 valandos 

Šautuvas, 300 m 

3 padėtys 

Moterys 60 10 1 kiekvienai 

padėčiai 
2 valandos, 15 minučių 2 valandos 

Šautuvas, 300 m 

gulomis 

Vyrai 

Moterys 

60 

60 

10 1 1 valanda, 15 minučių 1 valanda 

Standartinis 

šautuvas, 300 m 

3 padėtys 

Vyrai 60 10 
1 kiekvienai 

padėčiai 
2 valandos, 15 minučių 2 valandos 

Pastaba. Likus 15 minučių iki paskelbto rungties laiko prasideda bendras pasiruošimo ir taikymosi laikas.  
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7.10 ŠAUTUVŲ SPECIFIKACIJOS LENTELĖ 

Rungtis 
Didţiausias 

svoris 
Gaidukas 

Didţiausias 

vamzdţio ar 

sistemos ilgis 

Šaudmenys 

Anga nykščiui, nykščio 

atrama, rankos atrama, 

kulninė atrama, gulsčiukas 

Kitos specifikacijos 

Pneumatinis 

šautuvas, 10 m 

5,5 kg 

(vyrai, moterys) 

Nėra nustatyto 

gaiduko 

850 mm 

(sistema) 

4,5 mm 

(.177‖) 

Nėra Jokio dvikojo 

Šautuvas, 50 m 

3 padėtys ir 

gulomis 

8,0 kg (vyrai) Be apribojimų Be apribojimų 
5,6 mm 

(.22‖) „Long Rifle― 

Yra – rankos atrama tik 

stovint 
 

Šautuvas, 50 m 

3 padėtys ir 

gulomis 

6,5 kg 

(moterys) 
Be apribojimų Be apribojimų 

5,6 mm 

(.22‖) „Long Rifle― 

Yra – rankos atrama tik 

stovint 
 

Šautuvas, 300 m 

3 padėtys ir 

gulomis 

8,0 kg (vyrai) Be apribojimų Be apribojimų 
Ne daugiau kaip 

8 mm 

Yra – rankos atrama tik 

stovint 

Didţiausias miraţo 

juostos plotis = 60 mm 

Šautuvas, 300 m 

3 padėtys ir 

gulomis 

6,5 kg 

(moterys) 
Be apribojimų Be apribojimų 

Ne daugiau kaip 

8 mm 

Yra – rankos atrama tik 

stovint 

Didţiausias miraţo 

juostos plotis = 60 mm 

Standartinis 

šautuvas, 300 m 

3 padėtys 

5,5 kg (vyrai) 

Nėra nustatyto 

gaiduko 

Maţiausia 

nuspaudimo 

jėga: 

1500 g 

762 mm 

(vamzdis) 

Ne daugiau kaip 

8 mm 
Nėra 

Didţiausias miraţo 

juostos plotis = 60 mm. 

Jokio dvikojo ar 

pritvirtintos šautuvo 

atramos. 

Pastaba. Šautuvas turi būti sveriamas su visais reikmenimis (įskaitant atramą rankai ar rankos ribotuvą, jei naudojami). 
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7.11 RODYKLĖ 

10 m pneumatiniai šautuvai 7.4.4 

3 padėtys – šaudymo tvarka 7.7.2 

3 padėtys – bendras pasiruošimo laikas 7.7.3 

3 padėtys – taikinių keitimas baigus šaudyti viena padėtimi 7.7.4 

300 m, šautuvas 7.4.5/7.10 

300 m, standartinis šautuvas 7.4.3 

50 m, šautuvas 7.4.5 

50 m, šautuvai vyrams / moterims 7.1.4 

Reikmenys 7.5.8 

Buoţės padidinimas – 300 m, standartinis šautuvas, ir 10 m, pneumatinis 

šautuvas 

7.4.2.3 

Taikymasis į kairę – šaudymas į dešinę / taikymasis į dešinę – šaudymas į 

kairę 

7.4.1.5 

Šaudmenys 7.4.6 

Taisyklių taikymas visoms šaudymo iš šautuvų rungtims 7.1.1 

Vamzdţio ilgis – 300 m, standartinis šautuvas 7.4.3 

Vamzdţiai 7.4.1.4 

Akidangtis – ant taikiklio 7.4.1.5 

Buoţės padas – 50 m, šautuvas / 300 m, šautuvas 7.4.5.1 

Buoţės padas – kompensacija šaudymo iš 300 m atstumo standartiniam 

šautuvui / šaudymo iš 10 m atstumo pneumatiniam šautuvui 

7.4.2.1 

Kepurė ar priekaktis 7.5.8.7 

Daugiau negu vienos šautuvo dalies pakeitimas per rungtį 7.4.1.1 

Sugedusio šautuvo keitimas 7.4.1.1 

Šaudymo aprangos savybės 7.5.1.3 

Patikrinimas po varţybų ar kvalifikacijos (6.7.0.2 taisyklė) 7.5 

Apranga po striuke ir kelnėmis 7.5.7 

Aprangos po striuke ir kelnėmis taisyklės ir matmenys 7.5.2 
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Kompensatoriai 7.4.1.4 

Korekciniai lęšiai 7.4.1.5 

Korekciniai akiniai 7.4.1.5 

Įtaisai vamzdţio ar vamzdelių viduje 7.4.1.4 

Sportininko apranga (6.7.6 taisyklė) 7.5.1.8 

Elektroniniai gaidukai 7.4.1.6 

Šautuvai ir šaudmenys 7.4 

Paskesni patikrinimai po varţybų ar kvalifikacijos (6.7.9.1 taisyklė) 7.5 

Šaudymas. Bendroji informacija 7.6 

Kulninė atrama – 300 m, standartinis šautuvas / 10 m, pneumatinis šautuvas 7.4.2.2 

Kablys – 50 m, šautuvas / 300 m, šautuvas 7.4.5.1 

Fiksavimas ar judesio sumaţinimas 7.5.5.1 

Padidinto sukibimo medţiaga – 300 m, standartinis šautuvas / 10 m, 

pneumatinis šautuvas 

7.4.2.5 

Šūvių rodymas iš 300 m atstumo – popieriniai taikiniai 7.8 

Priklaupus 7.6.1.3 

Kulno atrama priklaupus 7.5.8.6 

Priklaupimo ritinėlis 7.5.8.5 

Taisyklių ţinojimas 7.1.2 

Kairiarankis sportininkas, dešiniarankis sportininkas 7.1.3 

Vamzdţio ilgis – 300 m, standartinis šautuvas 7.4.2.3 

Šautuvo sistemos ilgis – 10 m, pneumatinis šautuvas 7.4.2.3 

Lęšiai 7.4.1.5 

Šviesos filtrai 7.4.1.5 

Manipuliavimas medţiaga po patikrinimo 7.5.1.7 

Manipuliavimas medţiaga prieš ar per paskesnius patikrinimus 7.5.1.6 

Šaudymo striukių, šaudymo kelnių, šaudymo pirštinių medţiaga 7.5.1.3 

Matavimo prietaisai, matuokliai, instrumentai (6.5 taisyklė) 7.5 
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Vyrų rungtys 7.1.4 

Judėjimo arba virpesių maţinimo sistemos 7.4.1.2 

Kompensatoriai 7.4.1.4 

Šaudymo aprangos neatitikčių skaičius tikrinant Įrangos kontrolės komisijai 7.5.1.6 

Šaudymo striukių, šaudymo batų ir šaudymo kelnių skaičius 7.5.1.4 

Vienas šautuvas vienai rungčiai 7.4.1.1 

Vienkartinis patikrinimas 7.5.1.3 

Rankos atrama – 300 m, standartinis šautuvas / 10 m, pneumatinis šautuvas 7.4.2.2 

Rankos atrama – 50 m, šautuvas / 300 m, šautuvas 7.4.5.2 

Vamzdţių ir vamzdelių perforacija 7.4.1.4 

Nuolatinis aprangos keitimas 7.5.1.6 

Pistoletinės rankenos 7.4.1.3 

Pistoletinės rankenos pailginimas 7.4.2.4 

Šaudymo padėtys 7.6.1 

Programos tvarka 7.7.2 

Šaudymas gulomis 7.6.1.1 

Šaudyklų ir taikinių standartai 7.3 

Sutvirtinimai – šaudymo striukė 7.5.4.8 

Sutvirtinimai – šaudymo kelnės  7.5.5.3 

Sutvirtinimai – lentelė 7.5.2.1 

Pašalinimas iš šaudymo linijos – 300 m, standartinis šautuvas 7.4.3 

Stovai – šautuvų stovai 7.5.8.3 

Šaudymas, 3 padėtys, taikinių keitimas po kiekvienos padėties 7.7.3 

Šaudymas, 3 padėtys, bendras pasirengimo ir taikymosi laikas 7.73 

Šaudymo iš šautuvų rungtys - ţr. Šaudymo iš šautuvų rungčių lentelę 7.9 7.7 

Šautuvų matmenų lentelė – 300 m, standartinis šautuvas / 10 m, 

pneumatinis šautuvas 

7.4.3.2 

Šautuvų matmenys – 300 m, standartinis šautuvas / 10 m, pneumatinis 7.4.4 
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šautuvas 

Dešiniarankis sportininkas – kairiarankis sportininkas 7.1.3 

Saugumas 7.2 

Taškų skaičiavimo tvarka – pataikymų rodymas, 300 m 7.8 

Šaudymo dėţė / šaudymo krepšys 7.5.8.4 

Šaudymo iš šautuvų rungčių tvarka ir varţybų taisyklės 7.6 

Šaudymo pirštinės  7.5.6 

Šaudymo pirštinės – uţsegimas 7.5.6.2 

Šaudymo pirštinės – storis 7.5.6.1 

Šaudymo striukė  7.5.4 

Šaudymo striukė – dirbtinė atrama; dirţeliai, nėriniai, dygsniavimas, kt. 7.5.4.3 

Šaudymo striukė – liemuo, rankovės, ilgis 7.5.4.1 

Šaudymo striukė – uţsegimas: nereguliuojama 7.5.4.2 

Šaudymo striukė – nugaros konstrukcija 7.5.4.4 

Šaudymo striukė – piešinys 7.5.4.9 

Šaudymo striukė – dirţo tvirtinimas 7.5.4.8 

Šaudymo striukė – laisva medţiaga peties zonoje 7.5.4.3 

Šaudymo striukė – persidengianti, laisvai kabanti 7.5.4.2 

Šaudymo striukė – kišenė 7.5.4.8 

Šaudymo striukė – rankovės padėtis 7.5.4.1 

Šaudymo striukė – išsitiesia abi rankos su rankovėmis 7.5.4.6 

Šaudymo striukė – sutvirtinimai 7.5.4.8 

Šaudymo striukė – sutvirtinimai: buoţės padas remiasi į petį 7.5.4.8 

Šaudymo striukė – sutvirtinimai: alkūnės 7.5.4.8 

Šaudymo striukė – sutvirtinimai: didţiausias storis 7.5.4.8 

Šaudymo striukė – pašiurkštinimas 7.5.4.7 

Šaudymo striukė – šoninė dalis su horizontaliomis siūlėmis 7.5.4.5 

Šaudymo striukė – ištiesinti rankoves 7.5.4.6 
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Šaudymo striukė – kišenės dydis 7.5.4.8 

Šaudymo striukė – lipnios medţiagos, skysčio ir kt. naudojimas 7.5.4.7 

Šaudymas į kairę – taikymasis į dešinę / šaudymas į dešinę – taikymasis į 

kairę 

7.4.1.5 

Šaudymo batai  7.5.3 

Šaudymo batai – piešinys ir lentelė 7.5.3.6 

Šaudymo batai – padų lankstumas 7.5.3.3 

Šaudymo batai – aukštis 7.5.3.6 

Šaudymo batai – vidpadţiai 7.5.3.2 

Šaudymo batai – suderinta pora 7.5.3.5 

Šaudymo batai – pado medţiaga 7.5.3.6 

Šaudymo batai – viršutinės dalies medţiaga 7.5.3.6 

Šaudymo batai – vaikščiojimo bandymas 7.5.3.3 

Šaudymo kelnės  7.5.5 

Šaudymo kelnės – petnešos 7.5.5.1 

Šaudymo kelnės – uţsegimo įtaisai 7.5.5.1 

Šaudymo kelnės – uţsegimo įtaisai: kelnių antukas 7.5.5.2 

Šaudymo kelnės – uţsegimo įtaisai: kelnių klešnės 7.5.5.2 

Šaudymo kelnės – piešinys 7.5.5.5 

Šaudymo kelnės – sutraukiamieji raišteliai, uţtrauktukai, uţsegimai 7.5.5.2 

Šaudymo kelnės – laisvos apie kojas 7.5.5.1 

Šaudymo kelnės – sutvirtinimai 7.5.5.3 

Šaudymo kelnės – storis 7.5.5.1 

Šaudymo kelnės – kelnių viršus 7.5.5.1 

Šaudymo kelnės – juosmuo: plotis, uţsegimo įtaisai 7.5.5.1 

Šaudymo kelnės – juosmens dirţas 7.5.5.1 

Šaudymo kelnės – juosmens dirţas: atrama rankai ar alkūnei 7.5.5.1 

Taikikliai 7.4.1.5 
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Taikikliai – lęšiai, lęšių sistemos, šviesos filtrai 7.4.1.5 

Dirţai 7.5.8.2 

Gulsčiukas – 300 m, standartinis šautuvas / 10 m, pneumatinis šautuvas 7.4.2.2 

Ţiūronai 7.5.8.1 

300 m standartinių šautuvų / 10 m pneumatinių šautuvų standartai 7.4.2 

Visų šautuvų standartai 7.4.1 

Šaudymo padėtis stovint 7.6.1.2 

Standumas 7.5.2.2 

Optiniai taikikliai 7.5.8.1 

Laikini aprangos pakeitimai 7.5.1.6 

Storis 7.5.2.1 

Storis. Lentelė 7.5.2.1 

Anga nykščiui – 300 m, standartinis šautuvas / 10 m, pneumatinis šautuvas 7.4.2.2 

Nykščio atrama – 300 m, standartinis šautuvas / 10 m, pneumatinis šautuvas 7.4.2.2 

Nuspaudimo jėga – 300 m, standartinis šautuvas 7.4.3 

Svareliai – 300 m, standartinis šautuvas / 10 m, pneumatinis šautuvas 7.4.2.6 

Moterų rungtys 7.1.4 
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Tarptautinė šaudymo sporto federacija 

 

 

ŠAUDYMO IŠ PISTOLETŲ 

TAISYKLĖS 

 

Šaudymas iš pistoletų iš 50 m atstumo 

Šaudymas iš greitašaudţių pistoletų iš 25 m 

atstumo  

Šaudymas iš centrinio dūţio pistoletų iš 25 m 

atstumo  

Šaudymas iš standartinių pistoletų iš 25 m 

atstumo  

Šaudymas iš pistoletų iš 25 m atstumo  

Šaudymas iš pneumatinių pistoletų iš 10 m 

atstumo  
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PASTABA.  

Jeigu, paveiksluose ir lentelėse pateikiama konkreti informacija, ji turi tokią pačią galią kaip 

sunumeruotos taisyklės. 
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8.1 BENDROJI DALIS 

8.1.1 Šios Taisyklės yra ISSF Techninių taisyklių dalis ir taikomos visoms šaudymo 

pistoletu rungtims. 

8.1.2 Visi sportininkai, komandų vadovai ir pareigūnai turi būti susipaţinę su ISSF 

taisyklėmis ir privalo uţtikrinti, kad šių taisyklių būtų laikomasi. Laikytis 

taisyklių – kiekvieno sportininko pareiga. 

8.1.3 Dešiniarankiams sportininkams skirta taisyklė kairiarankiams sportininkams 

taikoma atvirkštine tvarka. 

8.1.4 Jei taisyklė nėra taikoma konkrečiai vyrų arba moterų rungtims, ji turi būti 

vienodai taikoma ir vyrų, ir moterų rungtims. 

8.2 SAUGUMAS  

SAUGUMAS YRA YPATINGAI SVARBUS 

ISSF Saugos taisyklės pateiktos Bendrųjų techninių taisyklių 6.2 punkte. 

8.3 AIKŠTELIŲ IR TAIKINIŲ STANDARTAI 

Taikiniai ir taikinių standartai pateikti Bendrųjų techninių taisyklių 6.3 punkte. 

Reikalavimai aikštelėms ir kitiems įrenginiams pateikti Bendrųjų techninių 

taisyklių 6.4 punkte. 

8.4 ĮRANGA IR ŠAUDMENYS  

8.4.1 Visų pistoletų standartai  

8.4.1.1 Rankenos. Rankenų matmenis ir detales ţr. PISTOLETŲ SPECIFIKACIJŲ 

LENTELĖJE (8.12 punktas) ir PISTOLETŲ KONFIGŪRACIJOS BRĖŢINYJE 

(8.13 punktas).  

a) Nei rankena, nei jokia kita pistoleto dalis negali būti pailginta ar 

sukonstruota tokiu būdu, kad jį būtų galima liesti ne tik plaštaka. Kai 

pistoletas laikomas normalioje šaudymo padėtyje, riešas turi likti 

akivaizdţiai laisvas. Ant pistoletą laikančios rankos draudţiama dėvėti 

apyrankes, rankinius laikrodţius, antriešius ir panašius dalykus; ir  

b) reguliuojamos rankenos leidţiamos su sąlyga, kad tada, kai jos bus 

sureguliuotos pagal sportininko ranką, jos atitiks šias taisykles. 

Rankenų korekcijoms taikomi atsitiktiniai Įrangos kontrolės komisijos 

patikrinimai siekiant uţtikrinti, kad jos atitiktų šias taisykles.  

8.4.1.2 Vamzdţiai: ţr. PISTOLETŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĘ (8.12).  

8.4.1.3 Taikikliai 

a) Leidţiami tik atviri taikikliai. Draudţiama naudoti optinius, veidrodinius, 

teleskopinius, lazerinius, elektroniniu būdu projektuojamus taškinius 

taikiklius ir kt.;  

b) draudţiami visi taikymosi įtaisai, uţprogramuoti įjungti šaudymo 

mechanizmą;  

c) atvirų kryptuko ir taikiklio neleidţiama uţdengti jokiu apsauginiu 

antdėklu;  
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d) šaudymo iš 10 m ir 25 m atstumo pistoletai turi tilpti į specifikuotas 

matavimo dėţes kartu su taikikliais, sumontuotais ant pistoletų (ţr. 

PISTOLETŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĘ, 8.12 punktas);  

e) prie pistoleto negalima tvirtinti korekcinių lęšių ir (arba) filtrų; ir  

f) sportininkas gali dėvėti korekcinius lęšius ar akinius ir (arba) filtrus ar 

tonuotus lęšius.  

8.4.1.4 Elektroniniai gaidukai leidţiami, su sąlyga, kad:  

a) visi komponentai yra gerai pritvirtinti prie pistoleto rėmo ar rankenos ir 

yra jų viduje;  

b) gaidukas valdomas ta ranka, kuria laikomas pistoletas;  

c) kai pistoletą tikrina Įrangos kontrolės komisija, visi komponentai turi 

būti pateikti; ir  

d) pistoletas su visais sumontuotais komponentais atitinka toje rungtyje 

dydţiams ir svoriams taikomas taisykles. 

8.4.1.5 Leidţiamos gaudyklės, su sąlyga, kad pritvirtinus gaudyklę pistoletas atitinka 

šias taisykles (matmenis ir svorį).  

8.4.1.6 Judėjimo arba virpesių maţinimo sistemos. Draudţiama naudoti bet 

kokius prietaisus, mechanizmus arba sistemas, kurie aktyviai maţina, lėtina 

arba smarkiai sumaţina pistoleto virpesius arba judesius prieš paleidţiant 

šūvį.  

8.4.2 Gaiduko nuspaudimo jėgos matavimas 
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Gaiduko nuspaudimo jėga turi būti matuojama su bandomuoju svoriu, 

prikabintu šalia gaiduko vidurio (ţiūrėkite iliustracijas), vamzdį laikant 

vertikaliai. Svoris turi būti padėtas ant horizontalaus paviršiaus ir aiškiai 

pakeliamas nuo paviršiaus. Bandymus turi atlikti Įrangos kontrolės komisijos 

pareigūnai. Minimali gaiduko nuspaudimo jėga turi būti išlaikoma visas 

varţybas. Leidţiami ne daugiau kaip trys (3) bandymai pakelti svorį. Jei 

pistoletas bandymo neišlaiko, jį pakartotinai galima pateikti tik po reguliavimo. 

Bandant pneumatinius ar dujinius pistoletus turi būti aktyvuotas parakas. 

8.4.2.1 Gaiduko nuspaudimo jėgos bandymas turi būti atliekamas pagal toliau 

pateiktas schemas. Turi būti naudojamas svoris su metaline ar gumine peilio 

briauna. Neleidţiamas ritinėlis ant taikiklio svorio. Turi būti naudojamas 

stovintis svoris, be jokių spyruoklių ar kitokių įtaisų. 

 

Metalinė peilio briauna 

 

 

Guminė peilio briauna 

 

 

8.4.2.2 Treniruočių, varţybų metu ir prieš finalą sportininkams šaudykloje turi būti 

sudaryta galimybė pasinaudoti tinkamu bandomuoju gaiduko svoriu, kad jie 

galėtų dar kartą patikrinti savo pistoletų gaiduko nuspaudimo jėgą.  
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8.4.2.3 Atsitiktiniai gaiduko nuspaudimo jėgos kontroliniai patikrinimai turi būti 

atliekami iš karto po paskutiniųjų serijų visuose šaudymo iš 10 m atstumo 

rungčių kvalifikaciniuose ratuose ir šaudymo iš 25 m atstumo etapuose. 

Patikrinimai šaudant standartiniais pistoletais bus atliekami po 60 šūvių arba, 

jei varţybose šaudymas vyksta dviem etapais (30 + 30 šūvių), patikrinimai 

bus atliekami po kiekvieno etapo. Pistoletų ţiuri traukdama burtus turi 

pasirinkti bent vieną (1) šaulį iš kiekvienos šaudyklos dalies (arba iš kiekvienų 

aštuonių (8) šaudymo padėčių šaudant iš pneumatinių pistoletų). Tuomet 

Įrangos kontrolės komisijos pareigūnai, prieš pistoletus sugrąţinant į jų 

dėklus, turi atlikti bandymus. Leidţiama atlikti ne daugiau kaip tris (3) 

bandymus pakelti svorį. Kiekvienas šaulys, kurio pistoletas neišlaiko 

bandymo, arba atrinktas šaulys, kuris nepateikia savo pistoleto bandymams, 

turi būti diskvalifikuotas.  

8.4.3 Šaudymo iš 25 m, 50 m ir 10 m atstumo pistoletų standartai 

8.4.3.1 Šaudymo iš 25 m atstumo šoninio dūţio ir centrinio dūţio pistoletai  

a) Šaulys visuose rungties etapuose ir serijose privalo naudoti tą patį 

pistoletą, nebent pistoletas nustoja veikti;  

b) normalioje šaudymo padėtyje vamzdţio kanalo centrinė linija turi eiti 

virš pistoletą laikančios rankos nykščio ir rodomojo piršto tarpupirščio 

(ţr. PISTOLETŲ KONFIGŪRACIJOS BRĖŢINĮ); ir 

c) vamzdţio ilgis matuojamas taip (ţr. PISTOLETŲ SPECIFIKACIJŲ 

LENTELĘ):  

Pusiau automatinis Nuo ţiočių iki vamzdţio šovinio lizdo 

nuopjovos (vamzdis plius kamera). 

Revolveris Tik vamzdis (be būgno) 

8.4.3.2 Šaudymo iš 25 m atstumo šoninio dūţio pistoletai 

Galima naudoti bet kokio kalibro 5,6 mm (.22‖) šoninio dūţio pistoletus, 

turinčius lizdus šoninio dūţio šoviniams, išskyrus vienašūvius pistoletus, 

atitinkančius PISTOLETŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĘ.  

8.4.3.3 Šaudymo iš 25 m atstumo centrinio dūţio pistoletai 

Galima naudoti bet kokio nuo 7,62 mm iki 9,65 mm (.30‖ – .38‖) kalibro 

centrinio dūţio pistoletus ar revolverius išskyrus vienašūvius pistoletus, 

atitinkančius PISTOLETŲ KONFIGŪRACIJOS BRĖŢINĮ.  

8.4.3.4 Šaudymo iš 50 m atstumo pistoletai  

a) Galima naudoti bet kokio kalibro 5,6 mm (.22‖) šoninio dūţio 

pistoletus, turinčius lizdus šoninio dūţio šoviniams; ir 

b) šaudymo iš 50 m atstumo pistoletams leidţiamos rankų apsaugos, su 

sąlyga, kad jos nedengia riešo.  

8.4.3.5 Šaudymo iš 10 m atstumo pneumatiniai pistoletai  

Gali būti naudojami bet kokie 4,5 mm (.177‖.) suspausto oro, CO2 ar 

pneumatiniai oriniai pistoletai, atitinkantys PISTOLETŲ SPECIFIKACIJŲ 

LENTELĘ ir PISTOLETŲ KONFIGŪRACIJOS BRĖŢINĮ. 
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8.4.4 Šaudmenys 

Visos naudojamos kulkelės turi būti pagamintos tik iš švino ar panašios 

minkštos medţiagos. Neleidţiama naudoti metalu dengtų kulkų. Komisija gali 

paimti šaulio šaudmenų pavyzdţių patikrinimui.  

Pistoletas Kalibras Kitos specifikacijos 

10 m, 

pneumatinis 

pistoletas 

4,5 mm (.177‖)  

25 m, centrinio 

dūţio pistoletas 

7,62 mm – 9,65 mm 

(.30‖ – .38‖) 

Neleidţiama naudoti didelės galios 

arba „Magnum― šaudmenų 

50 m, pistoletas 5,6 mm (.22‖) Šoninio dūţio šoviniai 

25 m, šoninio 

dūţio pistoletas 
5,6 mm (.22‖) 

Šoninio dūţio šoviniai 

Greitašaudţio pistoleto rungčiai: 

maţiausias kulkos svoris  

2,53 g = 39 gr; maţiausias vidutinis 

greitis 250 m/s, matuojant 3,0 m nuo 

ţiočių 

8.4.4.1 Greičio bandymai bus atliekami chronografu (greičio matavimo įtaisu). 

Techninis atstovas turi patvirtinti chronografo tikslumą pagal ISSF Technikos 

komiteto parengtas bandymo procedūras. Chronografas turi būti prieinamas 

šauliams šaudykloje. 

8.4.4.2 Turi būti išbandyti bent vieno (1) šaulio iš kiekvienos pamainos šaudmenys. 

Įrangos kontrolės komisija priţiūri šalių atranką tikrinimui ir paima šaudmenis 

tikrinimui prieš kiekvieną 30 šūvių kvalifikacinį etapą. Šauliai turi turėti su 

savimi bent 50 šovinių kiekvienam varţybų etapui. Komisijos narys privalo 

paimti dešimt (10) šovinių iš šaulio naudojamų šaudmenų, įdėti juos į 

paţymėtą voką, jį uţklijuoti ir atiduoti bandymų pareigūnui. Etapui pasibaigus, 

pasirinktas šaulys turi eiti į bandymų stotį. Bandymų pareigūnas uţtaisys 

dėtuvę trimis (3) šoviniais, iššaus juos to šaulio pistoletu ir uţfiksuos kiekvieno 

šovinio ţiotinį greitį. Jei vidutinis greitis yra maţesnis nei 250,0 m/s, 

bandymas turi būti pakartotas. Jei vidutinis šešių (6) šūvių greitis yra 

maţesnis nei 250,0 m/s, šaulys turi būti diskvalifikuotas. 

8.5 APRANGOS TAISYKLĖS 

8.5.1 Per visas treniruotes ir varţybas moterys privalo dėvėti sukneles, sijonus, 

sijonus-kelnes, šortus ar kelnes ir palaidines ar viršutinę aprangos dalį (kuri 

dengia krūtinę ir nugarą ir yra ant kiekvieno peties). Vyrai privalo dėvėti viso 

ilgio kelnes arba šortus ir marškinius ilgomis arba trumpomis rankovėmis. 

Šauliams neleidţiama dėvėti aprangos, kuri bet kokia forma gerina sportines 

charakteristikas. Visa šaulių apranga turi atitikti ISSF Aprangos kodeksą 

(6.7.6 ir 6.19 taisyklės). 

8.5.2 Jei varţybose dėvimi šortai, jie negali būti trumpesni kaip 15 cm virš kelio 

girnelės centro. Šį matmenį turi atitikti ir sijonai bei suknelės. 

8.5.3 Gali būti dėvimi nertiniai arba susagstomi megztiniai. 
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8.5.4 Leidţiama dėvėti sportinius apšilimo ar treniruočių kostiumus, kuriais 

komanda aprūpinama kaip oficialia uniforma.  

8.5.5 Visi vienos komandos nariai, vyrai ir moterys, turi dėvėti panašią komandinę 

viršutinę aprangos dalį. 

8.5.6 Šaulių batai  

a) Leidţiama avėti tik batelius be aulo, kurie nedengia čiurnos (yra 

ţemiau vidinės ir išorinės kulkšnies). Visa priekinė pado dalis turi būti 

lanksti;  

b) šauliai savo batuose gali naudoti išimamuosius vidpadţius arba 

įdėklus, bet įdėklai visoje priekinėje pėdos dalyje taip pat turi būti 

lankstūs;  

c) pado lankstumui tikrinti bus naudojamas ISSF patvirtintas bandymo 

prietaisas;  

d) parodydami, kad batų padai yra lankstūs, šauliai būdami varţybų 

lauke turi visą laiką vaikščioti įprastai (nuo kulno ant pėdos). Po 

pirmojo paţeidimo šaulys bus įspėtas, uţ paskesnius paţeidimus 

skiriama dviejų taškų nuobauda arba diskvalifikacija; 

e) batų padų lankstumo matavimo prietaisas. Prietaisas, naudojamas 

batų padų lankstumui matuoti, turi tiksliai išmatuoti, kiek laipsnių 

sulinksta bato padas, veikiamas tikslaus į viršų nukreipto slėgio; ir 

f) batų padų lankstumo standartas. Šaulių batų padai turi sulinkti bent 

22,5 laipsnio kampu, kai kulno sritis veikiama 15 niutonmetrų jėga, o 

batas yra suspaustas testavimo prietaise.  

8.6 ŠAUDYMO REIKMENYS  

8.6.1 Ţiūronai 

Naudoti prie pistoleto nepritvirtintus ţiūronus šūvių vietai nustatyti ir vėjui 

įvertinti leidţiama tik šaudymo iš 25 m ir 50 m atstumo rungtyse.  

8.6.2 Pistoletų transportavimo dėţės  

Šauliai gali naudoti pistoletų transportavimo dėţes pistoletams ir įrangai į 

šaudyklas atsinešti, tačiau pistoletų dėţės negali būti dedamos ant staklių ar 

stalo, su sąlyga, kad staklės ar stalas atitinka 6.4.11.10 taisyklę (yra nuo 0,70 

m iki 1,00 m aukščio). Finalo metu pistoletų transportavimo dėţės ar įrangos 

krepšiai negali likti FOP.  
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8.6.3 Pistoletų stovai 

Šauliai gali ant staklių ar stalo pasidėti pistoletų atramas ar dėţes pistoletui 

tarp šūvių atremti. Bendras staklių ar stalo aukštis su ant jo padėta atrama ar 

dėţe negali viršyti 1,00 m (ţr. 6.4.11.10 taisyklę, didţiausias staklių aukštis 

yra 1,00 m). Atkrentamuosiuose ar kvalifikaciniuose ratuose pistoleto 

transportavimo dėţę galima naudoti kaip pistoleto stovą (8.6.2 taisyklė), su 

sąlyga, kad bendras staklių ar stalo aukštis su ant jo padėta atrama ar dėţe 

neviršytų 1,00 m. Finalo metu pistoleto transportavimo dėţės negalima 

naudoti kaip pistoleto stovo. 

8.7 ŠAUDYMO RUNGČIŲ TVARKA IR VARŢYBŲ TAISYKLĖS 

8.7.1 Šaudymo padėtis  

Šaulys turi stovėti laisvai, be jokių dirbtinių ar kitokių atramų, abiem kojomis ir 

(arba) batais šaudymo vietoje. Pistoletas turi būti laikomas ir juo šaudoma tik 

viena (1) ranka. Riešas turi akivaizdţiai būti be atramos.  

8.7.2 Parengties padėtis  

Šaudymo iš 25 m atstumo greitašaudţiu pistoletu rungtyje, šaudymo iš 25 m 

atstumo pistoletu ir iš 25 m atstumo centrinio dūţio pistoletu greitojo šaudymo 

etapuose bei šaudymo iš 25 m atstumo standartinio pistoleto 20 sek. ir 10 

sek. serijose šaudymas turi prasidėti iš PARENGTIES padėties (ţr. piešinį). 

PARENGTIES padėtyje šaulio ranka turi būti nukreipta ţemyn ne didesniu 

kaip 45 laipsnių kampu nuo vertikalės. Ranka su pistoletu negali būti 

nukreipta į ţemę šaudymo vietos priekinio krašto ribose. Ranka turi likti šioje 

padėtyje, kol laukiama taikinio pasirodymo arba, kai naudojama taikinių su 

elektronine taškų skaičiavimo sistema, kol uţsidegs ţalia šviesa. 
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8.7.3 Parengties padėties paţeidimai  

Parengties padėties paţeidimas padaromas, kai šaulys šaudymo iš 25 m 

atstumo greitašaudţiu pistoletu rungtyje arba šaudymo iš 25 m atstumo 

pistoletu ar šaudymo iš 25 m atstumo centrinio dūţio pistoletu greitojo 

šaudymo etape, arba šaudymo iš 25 m atstumo standartiniu pistoletu rungties 

20 sek. ar 10 sek. serijose: 

a) per anksti pakelia ranką ir šis judesys tampa rankos pakėlimo dalimi 

(nepertraukiamu judesiu);  

b) nepakankamai nuleidţia ranką; arba 

c) pakelia ranką virš 45 laipsnių prieš pasikeičiant šviesai ar pradedant 

suktis taikiniams.  

8.7.4 Procedūros parengties padėties paţeidimų atveju  

KAI PADAROMAS PARENGTIES PADĖTIES PAŢEIDIMAS  

a) Komisijos narys turi įspėti šaulį, o serija turi būti įrašyta ir pakartota; 

b) kai serija kartojama šaudymo iš 25 m atstumo greitašaudţiu pistoletu 

rungtyje, šauliui įskaitomi ţemiausios vertės pataikymai į kiekvieną 

taikinį. Visose kitose šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse šauliui 

įskaitomi penki (5) ţemiausios vertės pataikymai dviejose (2) serijose 

(arba trijose (3)) serijose, jei yra gedimas);  
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c) jei paţeidimas pakartojamas tame pačiame 30 šūvių etape šaudymo iš 

25 m atstumo iš greitašaudţių pistoletų rungtyje arba šaudymo iš 25 m 

atstumo pistoletų ar centrinio dūţio pistoletų greitojo šaudymo etape, 

arba šaudymo iš 25 m atstumo standartinių pistoletų rungties 

kombinuotose 20 sek. ar 10 sek. serijose turi būti taikoma ta pati 

procedūra ir šaulys turi būti nubaustas atimant iš jo rezultato du (2) 

taškus; ir 

d) jei ši taisyklė paţeidţiama trečią kartą, šalys turi būti diskvalifikuotas.  

8.7.5 Šaudymo iš pistoletų rungtys  

Ţr. ŠAUDYMO IŠ PISTOLETŲ RUNGČIŲ LENTELĘ 

8.7.6 Varţybų taisyklės 

8.7.6.1 Pasirengimo šaudymo iš 25 m atstumo rungčiai laikas 

a) Sportininkai turėtų pranešti savo rungties skyriui, tačiau privalo 

palaukti, kol bus pakviesti į šaudymo vietas; 

b) prieš prasidedant pasirengimo laikui ir po to, kai pasibaigia bet kokia 

ankstesnė pamaina, CRO pakviečia šaulius prie linijos. Tik gavę 

komandą šauliai gali išimti savo pistoletus iš dėţių ir imti juos tvarkyti;  

c) Komisijos ir aikštelių prieţiūros pareigūnų atliekami patikrinimai prieš 

varţybas turi būti uţbaigti prieš prasidedant pasirengimo laikui; 

d) pasirengimo laikas prasideda nuo komandos „PASIRENGIMO 

LAIKAS PRASIDEDA DABAR“. Pasirengimo laiko metu taikiniai turi 

būti matomi, atsukti į šaulius. Pasirengimo laiko metu sportininkai gali 

tvarkyti savo pistoletus, atlikti bandomuosius šūvius, atlikti pistoleto 

laikymo ir taikymosi pratimus prie šaudymo linijos; ir 

e) prieš varţybų pradţią skiriamas toks pasirengimo laikas: 

25 m, standartiniai pistoletai 5 minutės 

25 m tikslumo etapuose  5 minutės 

25 m greitojo šaudymo etapuose ar 

rungtyse 

3 minutės 

8.7.6.2 Specifinės šaudymo iš 25 m atstumo rungčių taisyklės 

a) Visose šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse laiko skaičiavimas 

prasideda tuo momentu, kai uţsidega ţalia šviesa (arba pradeda 

atsisukti taikiniai) ir sustabdomas, kai uţsidega raudona šviesa (arba 

pradeda nusisukti taikiniai);  

b) taikinių sukimąsi arba šviesų įsijungimą gali valdyti taikinių operatorius, 

esantis uţ šaudymo linijos. Jo pozicija neturi trikdyti šaulių, tačiau ji turi 

būti aikštelių prieţiūros pareigūno regėjimo ir klausos lauke. Taikinius 

nuotolinio valdymo sistema gali valdyti ir aikštelių prieţiūros 

pareigūnas;  

c) „UŢTAISYTI―. Visose šaudymo iš 25 m atstumo treniruočių ar 

kvalifikacinėse rungtyse po komandos „UŢTAISYTI― gali būti uţtaisyta 

tik viena (1) dėtuvė ar pistoletas ne daugiau kaip penkiais (5) šoviniais. 

Daugiau nieko į dėtuvę ar revolverio būgną dėti negalima;  
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d) jei šaulys uţtaiso savo pistoletą daugiau šovinių, negu jam leidţiama 

uţtaisyti (visai serijai ar serijos uţbaigimui), arba jei jis uţtaiso daugiau 

negu vieną (1) dėtuvę pagal bet kurią komandą „UŢTAISYTI―, jis turi 

būti nubaustas iš jo rezultato toje pačioje serijoje atimant du (2) taškus 

uţ kiekvieną papildomą šovinį ir kiekvieną papildomą dėtuvę;  

e) šaulys, kuris iššauna šūvį ar šūvius prieš komandą „UŢTAISYTI―, turi 

būti diskvalifikuotas; ir  

f) „IŠTAISYTI―. Visose rungtyse, uţbaigus seriją ar etapą, turi būti duota 

komanda „IŠTAISYTI“. Bet kuriuo atveju, iš karto po serijos 

uţbaigimo (nebent būtų pistoleto gedimas) arba gavęs komandą 

šaulys privalo išimti iš pistoleto šovinius.  

8.7.6.3 Specifinės šaudymo iš 25 m atstumo greitašaudţiais pistoletais 

kvalifikacinės rungties taisyklės  

a) Rungtį sudaro 60 varţybų šūvių, padalytų į du (2) etapus po 30 šūvių 

kiekviename etape. Kiekvienas etapas apima šešias (6) serijas po 

penkis (5) šūvius kiekvienoje serijoje, dvi (2) serijas per aštuonias (8) 

sekundes, dvi (2) serijas per šešias (6) sekundes ir dvi (2) serijas per 

keturias (4) sekundes. Kiekvienoje serijoje per tai serijai nurodytą laiką 

iššaunama po vieną (1) šūvį į kiekvieną iš penkių (5) taikinių;  

b) prieš kiekvieno etapo pradţią šaulys gali per 8 (aštuonias) sekundes 

iššauti 1 (vieną) parodomąją seriją iš 5 (penkių) šūvių;  

c) visi šūviai (parodomosios ir ĮSKAITINĖS serijos) iššaunami pagal 

komandą. Abu šauliai toje pačioje aikštelės dalyje turi iššauti vienu 

metu, tačiau organizatoriai gali sutvarkyti taip, kad vienu metu pagal 

centralizuotas komandas būtų šaudoma daugiau negu vienoje (1) 

aikštelės dalyje;  

d) jei bet kurio iš kartu šaudančių šaulių pistoletas sugenda, serija, kurios 

metu pistoletas sugedo, suinteresuotų šaulių turi būti šaudoma iš 

naujo per tokį pat laiko etapą tolimesnėmis įprastomis serijomis. Šio 

etapo finalinė serija bus šaudoma iš karto po to, kai visi kartu 

šaudantys šauliai uţbaigs šį laiko etapą. Kiekviena aikštelės dalis gali 

veikti atskirai;  

e) aikštelių prieţiūros pareigūnas, prieš duodamas komandą 

„UŢTAISYTI―, privalo paskelbti serijos laiką (t. y. „AŠTUONIŲ 

SEKUNDŢIŲ SERIJA―, „ŠEŠIŲ SEKUNDŢIŲ SERIJA―) arba serijos 

laikas turi būti parodytas tam tikru būdu, pavyzdţiui, naudojant 

pakankamo dydţio ţenklą su skaičiumi, matomą šauliui. Kai aikštelių 

prieţiūros pareigūnas duoda komandą „UŢTAISYTI―, šauliai turi per 

vieną (1) minutę pasiruošti savo serijai;  

f) praėjus vienai (1) minutei, aikštelių prieţiūros pareigūnas duos 

komandas: 

 

 

-362- 2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas)                                                          



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

„DĖMESIO“ 

Turi būti įjungtos raudonos šviesos, o jei naudojami 

popieriniai taikiniai, jie turi būti pasukti šonu, ir šaulys 

turi pakelti savo pistoletą į parengties padėtį. 

 Po septynių (7) sekundţių (+/- 0,1 sekundės) uţdelsimo 

arba uţsidega ţalios šviesos, arba taikinys atsukamas 

priekiu į šaulį. 

g) prieš kiekvieną seriją šaulys turi nuleisti ranką ir uţimti PARENGTIES 

padėtį;  

h) praėjus septynioms (7) sekundėms (+/- 0,1 sekundės) po komandos 

„DĖMESIO―, taikiniai atsukami priekiu į šaulį arba uţsidega ţalios 

šviesos;  

i) pistoletus reikia pakelti tą momentą, kai uţsidega ţalios šviesos arba 

pradeda atsisukti taikiniai;  

j) šaulys per kiekvieną seriją turi iššauti penkis (5) šūvius;  

k) serija laikoma pradėta po komandos „DĖMESIO―, kiekvienas po to 

iššautas šūvis skaičiuojamas kaip ĮSKAITINIS šūvis;  

l) po kiekvienos šaudymo serijos prieš kitą komandą „UŢTAISYTI― turi 

būti daroma ne trumpesnė kaip vienos (1) minutės pauzė; ir  

m) tarp suplanuoto pamainų starto laiko turi būti maţiausiai 30 min. arba, 

jei leidţia programa, daugiau laiko; paskelbtas iš eilės einančių 

pamainų laikas turi būti pakankamas, kad šios pamainos galėtų 

prasidėti paskelbtu laiku.  

8.7.6.4 Specifinės šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais ir šaudymo iš 25 m 

atstumo centrinio dūţio pistoletais taisyklės  

Kiekvienos rungties programą sudaro 60 ĮSKAITINIŲ šūvių, padalytų į du (2) 

etapus po 30 šūvių kiekviename etape:  

Etapas Serijų ir šūvių skaičius 

Laiko limitas kiekvienai 

parodomajai ar 

ĮSKAITINEI serijai 

Tikslumo etapas 
6 (šešios) serijos po 5 

(penkis) šūvius 
5 (penkios) minutės 

Greitošaudos etapas 
6 (šešios) serijos po 5 

(penkis) šūvius 
ţr. toliau 

a) prieš kiekvieno etapo pradţią šaulys gali iššauti vieną (1) parodomąją 

seriją iš penkių (5) šūvių;  

b) aikštelių prieţiūros pareigūnas prieš kiekvieną seriją privalo duoti 

komandą „UŢTAISYTI“; po komandos „UŢTAISYTI“ šaulys turi per 1 

(vieną) minutę pasiruošti savo serijai, uţtaisydamas pistoletą reikiamu 

šovinių skaičiumi;  

c) po komandos „IŠTAISYTI“, duodamos pasibaigus parodomajai ar 

ĮSKAITINEI serijai, turi būti daroma vienos (1) minutės pauzė prieš 

aikštelių prieţiūros pareigūnui duodant komandą „UŢTAISYTI―, kad 

būtų pradėta kita serija; 
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d) šaudyti pradedama pagal tinkamą komandą ar signalą;  

e) prieš pradedant greitojo šaudymo etapą visi šauliai privalo būti 

uţbaigę tiksliojo šaudymo etapą;  

f) kiekvienos serijos metu greitojo šaudymo etape taikinys parodomas 

penkis (5) kartus arba, kai naudojama taikinių su elektronine taškų 

skaičiavimo sistema, uţsidega ţalios šviesos po tris (3) sek. (+ 0,2 

sek. – 0,0 sek.) kiekvienam šūviui; laikas tarp pasirodymų arba, 

taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema naudojimo atveju, 

raudonos šviesos degimo laikas turi būti septynios (7) sek. (± 0,1 

sek.); per kiekvieną taikinio pasirodymą bus iššautas tik vienas (1) 

šūvis;  

g) visi šauliai šaudys taikymosi serijas ir ĮSKAITINES serijas tuo pačiu 

metu ir pagal tas pačias komandas:  

TAIKYMOSI SERIJAI – 

UŢTAISYTI 

Visi šauliai uţtaiso pistoletus per vieną (1) 

minutę. 

PIRMAJAI / KITAI 

VARŢYBŲ SERIJAI – 

UŢTAISYTI 

Visi šauliai uţtaiso pistoletus per vieną (1) 

minutę. 

DĖMESIO 

Turi būti įjungtos raudonos šviesos, o jei 

naudojami popieriniai taikiniai, jie turi būti 

pasukti šonu. Po septynių (7) sekundţių (+/- 

0,1 sekundės) uţdelsimo arba uţsidega ţalios 

šviesos, arba taikinys atsukamas priekiu į 

šaulį. 

h) prieš kiekvieną šūvį šaulys turi nuleisti ranką ir atsistoti PARENGTIES 

padėtyje;  

i) serijos metu pistoletas negali būti atremiamas į stakles ar šaudymo 

stalą; ir  

j) serija laikoma pradėta nuo momento, kai uţsidega raudona šviesa 

arba taikiniai nusisuka nuo šaulio po komandos „DĖMESIO―; 

kiekvienas po to iššautas šūvis skaičiuojamas kaip ĮSKAITINIS šūvis. 

8.7.6.5 Specifinės šaudymo iš 25 m atstumo standartiniais pistoletais rungties 

taisyklės  

Kiekvienos rungties programą sudaro 60 ĮSKAITINIŲ šūvių, padalytų į 3 

etapus po 20 šūvių kiekviename etape. Kiekvieną etapą sudaro 4 serijos po 5 

šūvius:  

Etapas Serijų ir šūvių skaičius Kiekvienos serijos 

laiko limitas 

1 keturios (4) serijos po penkis (5) šūvius  150 sek. 

2 keturios (4) serijos po penkis (5) šūvius 20 sek. 

3 keturios (4) serijos po penkis (5) šūvius 10 sek. 

a) Prieš ĮSKAITINIO šaudymo pradţią šaulys per 150 sekundţių gali iššauti 
vieną (1) taikymosi seriją iš penkių (5) šūvių;  
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b) aikštelių prieţiūros pareigūnas, prieš duodamas komandą 

„UŢTAISYTI―, privalo paskelbti serijos laiką (pvz., 150 sek. serija, 20 

sek. serija) arba serijos laikas turi būti parodytas tam tikru būdu, 

pavyzdţiui, naudojant pakankamo dydţio ţenklą su skaičiumi, matomą 

šauliui;  

c) kai aikštelių prieţiūros pareigūnas duoda komandą „UŢTAISYTI―, 

šaulys turi nedelsdamas per vieną (1) minutę pasiruošti serijai;  

d) praėjus vienai (1) minutei, aikštelių prieţiūros pareigūnas duos 

komandas:  

DĖMESIO 

Turi būti įjungtos raudonos šviesos, o jei naudojami 

popieriniai taikiniai, jie turi būti pasukti šonu. Po 

septynių (7) sekundţių (+/- 0,1 sekundės) uţdelsimo 

uţsidega ţalia šviesa arba taikinys atsukamas priekiu 

į šaulį. 

e) prieš kiekvieną seriją, išskyrus 150 sek. seriją, šaulys turi nuleisti 

ranką ir atsistoti PARENGTIES padėtyje;  

f) serija laikoma pradėta nuo momento, kai uţsidega raudona šviesa 

arba taikiniai nusisuka nuo šaulio po komandos „DĖMESIO―; 

kiekvienas po to iššautas šūvis skaičiuojamas kaip ĮSKAITINIS šūvis;  

g) kai reikia pravesti dviejų dalių rungtį, kiekvieną dalį turi sudaryti:  

Etapas Serijų ir šūvių skaičius Kiekvienos serijos laiko 

limitas 

1 dvi (2) serijos po penkis (5) šūvius  150 sek. 

2 dvi (2) serijos po penkis (5) šūvius 20 sek. 

3 dvi (2) serijos po penkis (5) šūvius 10 sek. 

h) prieš kiekvienos rungties dalies pradţią šaulys per 150 sekundţių gali 

iššauti vieną (1) taikymosi seriją iš penkių (5) šūvių.  

8.8 PERTRAUKIMAI IR TAISYKLIŲ PAŢEIDIMAI 

8.8.1 Pertraukimai šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse ir etapuose  

Jei šaudymas pertraukiamas dėl saugos ar techninių prieţasčių (nesant 

šaulio kaltės):  

a) jei praeina daugiau kaip 15 min., Komisija gali leisti vieną (1) 

papildomą taikymosi seriją iš penkių (5) šūvių;  

b) jei serija pertraukiama šaudymo iš 25 m atstumo greitašaudţiais 

pistoletais ir šaudymo iš 25 m atstumo standartiniais pistoletais 

rungtyse, serija turi būti anuliuota ir pakartota. Pakartota serija turi būti 

įrašyta ir šauliui įskaityta;  

c) šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais ir šaudymo iš 25 m atstumo 

centrinio dūţio pistoletais rungtyse pertrauktos serijos turi būti 

uţbaigtos. Uţbaigta serija turi būti įrašyta ir šauliui įskaityta; ir 
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d) tikslumo etape skiriamas laiko limitas – viena (1) minutė kiekvienam 

šūviui, kuris turi būti iššautas serijai uţbaigti.  

8.8.2 Netaisyklingi šūviai šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse ir etapuose  

8.8.2.1 Iššauta pernelyg daug varţybų šūvių (25 m)  

Jei šaulys į taikinį iššauna daugiau ĮSKAITINIŲ šūvių negu nurodyta 

ŠAUDYMO IŠ PISTOLETŲ RUNGČIŲ LENTELĖJE (8.11 taisyklė) arba 

iššaunamas daugiau negu vienas (1) šūvį per vieną (1) taikinio pasirodymą 

šaudymo iš greitašaudţių pistoletų serijose, aukštesnės vertės pataikymas (-

ai) turi būti neįskaitomas (-i) į to taikinio rezultatą;  

a) uţ kiekvieną serijoje iššautą papildomą šūvį taip pat turi būti atimami 

du (2) taškai iš tos serijos rezultato;  

b) ši bauda skiriama papildomai prie dviejų (2) taškų baudos, kuri gali 

būti paskirta uţ tai, kad šaulys uţtaiso pistoletą didesniu nei leidţiama 

šovinių skaičiumi; ir  

c) du (2) taškai turi būti atimami uţ kiekvieną atvejį, kai du (2) šūviai 

iššaunami per vieną taikinio pasirodymą šaudymo iš 25 m atstumo 

pistoletais ir šaudymo iš 25 m atstumo centrinio dūţio pistoletais 

rungčių greitojo šaudymo etapuose.  

8.8.2.2 Iššaunama pernelyg daug parodomųjų šūvių (25 m)  

Jei šaulys iššauna daugiau parodomųjų šūvių, negu nurodyta ŠAUDYMO 

PISTOLETU RUNGČIŲ LENTELĖJE (8.11 taisyklė) arba negu patvirtinta 

aikštelių prieţiūros pareigūno ar komisijos, jis turi būti nubaustas, uţ kiekvieną 

papildomą paleistą parodomąjį šūvį atimant po du (2) taškus iš jo pirmosios 

serijos ĮSKAITINIO rezultato. Ši nuobauda skiriama papildomai prie dviejų (2) 

taškų nuobaudos, kuri gali būti paskirta uţ tai, kad šaulys uţtaiso pistoletą 

didesniu nei leidţiama šovinių skaičiumi. 

8.8.2.3 Per anksti ar per vėlai iššauti šūviai (25 m)  

a) Visi šūviai, atsitiktinai paleisti po komandos „UŢTAISYTI“, tačiau prieš 

ĮSKAITINĖS serijos pradţią, neturi būti įskaitomi varţybose, ir iš kitos 

serijos rezultato turi būti atimami du (2) taškai. Ši nuobauda netaikoma 

taikymosi serijoje. Atsitiktinai iššovęs šaulys negali tęsti šaudymo, jis 

turi palaukti, kol kiti varţovai uţbaigs tą seriją, tuomet pranešti aikštelių 

prieţiūros pareigūnui, kad įvyko gedimas. Tuomet aikštelių prieţiūros 

pareigūnas leidţia jam tęsti ir pakartoti seriją per tą patį laiko etapą su 

kita įprastine serija. To etapo finalinė serija bus šaudoma iš karto po 

to, kai visi šauliai uţbaigs tą laiko etapą. Jei šios procedūros 

nesilaikoma ir šaulys tęsia pradinę seriją, atsitiktinai paleistas šūvis 

bus įvertintas kaip nepataikymas (nulis); ir 

b) jei taiklumo etape šūvis (-iai) iššaunamas (-i) po „STOP― komandos ar 

signalo, tas šūvis turi būti įskaitytas kaip nepataikymas. Jei šūvio (-ių) 

neįmanoma identifikuoti, iš to taikinio rezultato turi būti atimtas (-i) 

aukščiausios vertės pataikymas (-ai) ir įvertintas (-i) kaip nepataikymas 

(-ai). 
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8.8.2.4 Kryţminė ugnis į parodomuosius taikinius (25 m)  

Jei šaulys iššauna parodomąjį šūvį į kito šaulio taikinį, jam neleidţiama 
pakartoti šūvio, tačiau bauda nėra skiriama. Jei neįmanoma aiškiai ir greitai 
nustatyti, kuris šūvis priklauso kuriam šauliui, klaidos nepadaręs sportininkas 
turi teisę pakartoti parodomąjį šūvį (-ius).  

8.8.3 Neteisingos komandos aikštelėje (25 m)  

a) Jei dėl neteisingų aikštelių prieţiūros pareigūno komandų ir (arba) 
veiksmų šaulys nėra pasiruošęs šaudyti, kai duodamas signalas 
šaudyti, jis turi laikyti savo pistoletą nukreiptą ţemyn ir pakelti savo 
laisvąją ranką, o iš karto po serijos apie tai pranešti aikštelės 
prieţiūros pareigūnui ar komisijos nariui; ir  

b) jei pretenzija laikoma pagrįsta, šauliui turi būti leista šaudyti seriją; 
arba  

c) jei pretenzija laikoma nepagrįsta, šauliui leidţiama šaudyti seriją, 
tačiau jis turi būti nubaustas, atimant du (2) taškus iš tos serijos 
rezultato; arba  

d) jei šaulys po neteisingos komandos ir (arba) veiksmo iššovė šūvį, jo 
protestas nepriimamas.  

8.8.4 Trukdymas  

Jei šaulys mano, kad šaunant šūvį jam buvo sutrukdyta, jis turi laikyti pistoletą 
nukreiptą ţemyn ir nedelsdamas informuoti aikštelių prieţiūros pareigūną ar 
komisijos narį, pakeldamas savo laisvąją ranką. Jis negali trikdyti kitų 
sportininkų.  

JEI PRETENZIJA LAIKOMA PAGRĮSTA:  

a) serija (25 m, greitašaudţių pistoletų; 25 m, standartinių pistoletų) turi 
būti anuliuota, ir šaulys gali pakartoti seriją; ir  

b) šūvis (25 m, greitašaudţių pistoletų; 25 m, standartinių pistoletų) turi 
būti anuliuotas, ir šaulys gali pakartoti šūvį ir uţbaigti seriją.  

JEI PRETENZIJA LAIKOMA NEPAGRĮSTA:  

a) jei šaulys uţbaigė savo seriją, šūvis ar serija turi būti įskaityta šauliui;  

b) jei šaulys neuţbaigė savo serijos dėl deklaruojamo sutrukdymo, šaulys 
gali pakartoti ar uţbaigti seriją. Rezultato skaičiavimas ir nuobaudos 
pateikti toliau;  

c) šaudymo iš 25 m atstumo greitašaudţiais pistoletais rungtyje 
serija gali būti pakartota ir rezultatas turi būti registruojamas kaip 
ţemiausios vertės pataikymų į kiekvieną taikinį suma;  

d) šaudymo iš 25 m atstumo standartiniais pistoletais rungtyje serija 
gali būti pakartota ir rezultatas turi būti registruojamas kaip penkių (5) 
ţemiausios vertės pataikymų į taikinį suma;  

e) šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais ir iš 25 m atstumo centrinio 

dūţio pistoletais rungtyse serija gali būti pakartota ir rezultatas turi 

būti uţregistruotas; 
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f) iš pakartotos ar uţbaigtos serijos taip pat turi būti atimti du (2) taškai; ir 

g) kiekvienoje kartojamoje serijoje į taikinį turi būti iššauti visi penki (5) 

šūviai. Neiššautas (-i) ar į taikinį nepataikęs (-ę) šūvis (-iai) turi būti 
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vertinamas kaip nepataikymas (-ai).  

8.8.5 Pretenzijos dėl laiko skaičiavimo netikslumo  

8.8.5.1 Jei šaulys mano, kad laikas, praėjęs tarp taisyklėse nurodytos komandos ir 

ţalios šviesos uţsidegimo ar taikinio atsisukimo, buvo per trumpas arba per 

ilgas ir neatitiko taisyklėse nurodyto laiko, jis turi laikyti pistoletą nukreiptą 

ţemyn ir nedelsdamas informuoti aikštelių prieţiūros pareigūną ar komisijos 

narį, pakeldamas savo laisvąją ranką. Jis negali trikdyti kitų sportininkų. 

a) Jei nustatoma, kad jo pretenzija pagrįsta, jis gali pradėti seriją iš 

naujo; arba  

b) jei nustatoma, kad jo pretenzija nepagrįsta, jis gali šaudyti seriją, 

tačiau iš tos serijos rezultato atimami du (2) baudos taškai; ir  

c) šauliui iššovus pirmąjį serijos šūvį, tokia pretenzija nepriimama.  

8.8.5.2 Jei šaulys mano, kad serijos laikas buvo per trumpas, jis gali informuoti 

aikštelių prieţiūros pareigūną iš karto serijai pasibaigus.  

a) aikštelių prieţiūros pareigūnas ir (arba) komisija turi patikrinti 

mechanizmo laiko skaičiavimą; ir  

b) jei patvirtinama, kad buvo klaida, protestą pareiškusio šaulio serija turi 

būti anuliuota ir pakartota; arba 

c) jei laikoma, kad pretenzija nepagrįsta, serijos rezultatas turi būti 

sportininkui įskaitytas ir įregistruotas.  

8.9 GEDIMAI ŠAUDYMO IŠ 25 M ATSTUMO RUNGTYSE 

Per šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais rungties kvalifikacinį ratą leidţiamas 

tik vienas (1) gedimas (LEIDŢIAMAS arba NELEIDŢIAMAS), jei konkrečiai 

rungčiai nėra nurodyta kitaip.  

8.9.1 Visos šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais rungtys  

Apie LEIDŢIAMĄ GEDIMĄ galima pareikšti:  

a) vieną kartą per šaudymo iš 25 m atstumo greitašaudţiais pistoletais, iš 

25 m atstumo pistoletais ir iš 25 m atstumo centrinio dūţio pistoletais 

rungčių kiekvieną 30 šūvių etapą;  

b) vieną kartą per šaudymo iš 25 m atstumo standartiniais pistoletais 

rungties 150 sek. etapą ir vieną kartą per kombinuotus dvidešimties 

(20) sek. ir dešimties (10) sek. etapus;  
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c) pertraukta serija (po LEIDŢIAMO GEDIMO) šaudymo iš 25 m 

atstumo pistoletais rungtyse bus pakartota per tą patį laiko etapą 

tolimesnėmis įprastomis serijomis. Šio etapo finalinė serija bus 

šaudoma iš karto po to, kai visi kiti šauliai uţbaigs tą laiko etapą; ir  

d) po gedimo pakartotų serijų rezultatams įvertinti turi būti naudojama 

speciali Gedimo forma (RFPM arba STDP). Gedimo formas galima 

rasti Bendrosiose techninėse taisyklėse (6.18 punktas).  

8.9.2 Gedimų šalinimas  

Jei pistoletas sugenda ar nustoja veikti, šauliui leidţiama suremontuoti 

pistoletą. Visais atvejais turi būti informuojamas aikštelių prieţiūros 

pareigūnas ar komisija, kad būtų galima nuspręsti, kokių priemonių imtis.  

a) Šauliui suteikiama ne daugiau kaip 15 min. pistoletui suremontuoti ar 

pakeisti, kad būtų galima tęsti varţybas;  

b) jei tikėtina, kad remontas uţtruks ilgiau nei 15 min., šaulio prašymu 

komisija gali suteikti jam daugiau laiko; 

c) jei suteikiama papildomo laiko remontui, šaulys varţybas uţbaigia 

komisijos nurodytu laiku ir vietoje arba jis gali tęsti šaudymą kitu to 

paties mechanizmo tipo (pusiau automatiniu arba revolveriu) ir to 

paties kalibro pistoletu;  

d) jei naudojamas pakaitinis pistoletas, jis turi būti patvirtintas Įrangos 

kontrolės skyriaus; ir  

e) šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse komisija turi leisti vieną (1) 

papildomą taikymosi seriją iš penkių (5) šūvių. 

8.9.3 Gedimai šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais rungtyse  

a) Jei dėl gedimo šūvis nebuvo paleistas ir jei šaulys nori pareikšti apie 

gedimą, jis privalo laikyti pistoletą nuleistą ţemyn, išlaikyti jo rankeną ir 

nedelsdamas informuoti aikštelių prieţiūros pareigūną pakeldamas 

savo laisvąją ranką. Jis negali trikdyti kitų šaulių. 

b) Šaulys gali pamėginti pašalinti gedimą ir tęsti seriją, tačiau po bet 

kokio mėginimo pašalinti gedimą jis negali reikalauti LEIDŢIAMO 

GEDIMO, nebent būtų sulūţęs skeliamasis gaidukas arba kita 

pistoleto dalis paţeista tiek, kad pistoletas negali veikti. 

c) Jei gedimas (leidţiamas ar neleidţiamas) atsiranda per taikymosi 

seriją, jis neturi būti registruojamas kaip gedimas. Jei atsiranda 

LEIDŢIAMAS GEDIMAS, šaulys gali uţbaigti seriją, tęsdamas 

šaudymą be šūvių, per tos rungties įtaikymosi serijai skirtą laiką. 

Tikslumo etapuose neiššautus šūvius galima iššauti nedelsiant, ne 

daugiau kaip per dvi (2) minutes. Jei per taikymosi seriją atsiranda 

NELEIDŢIAMAS GEDIMAS, jokių tolimesnių parodomųjų šūvių iššauti 

negalima. 
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8.9.4 Gedimų tipai  

8.9.4.1 LEIDŢIAMI GEDIMAI (LG) yra šie:  

a) kulka įstrigo vamzdyje;  

b) nesuveikė gaiduko mechanizmas;  

c) lizde yra nepaleistas šovinys ir gaiduko mechanizmas buvo paleistas ir 

suveikė;  

d) šovinio tūta nebuvo ištraukta ar išmesta; šitai taikoma ir tada, kai 

naudojama gaudyklė;  

e) įstrigo šovinys, dėtuvė, būgnas ar kita pistoleto dalis;  

f) sulūţo skeliamasis gaidukas arba kita pistoleto dalis tiek, kad 

pistoletas negali veikti;  

g) pistoletas iššauna automatiškai, neatleidus gaiduko. Šaulys turi 

nedelsdamas nustoti šaudyti ir negali naudoti tokio pistoleto, kol gaus 

aikštelių prieţiūros pareigūno arba komisijos nario leidimą. Kai 

naudojami taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo sistema, pirmąjį 

šūvį įvertins sistema ir jis sportininkui bus įskaitytas. Kai naudojami 

popieriniai taikiniai, jei automatiškai paleistas (-i) šūvis (-iai) pataiko į 

taikinį, aukščiausias pataikymas į taikinį turi būti panaikintas prieš 

pakartotinę seriją. Po pakartotinės serijos, visi šūviai, išskyrus tuos, 

kurie buvo panaikinti ant vieno (1) atitinkamo taikinio, turi būti įtraukti 

nustatant rezultatą; arba  

h) įstringa spyna arba neišmetama tuščia tūta. Šitai taikoma ir tada, kai 

naudojama tūtų gaudyklė.  

8.9.4.2 NELEIDŢIAMI GEDIMAI (NLG) yra šie:  

a) šaulys palietė vamzdţio šovinio lizdą, mechanizmą ar saugiklį arba 

pistoletą lietė kitas asmuo prieš aikštelių prieţiūros pareigūno 

atliekamą patikrą;  

b) nebuvo atleistas saugiklis;  

c) šaulys neuţtaisė savo pistoleto;  

d) šaulys uţtaisė pistoletą maţesniu šovinių skaičiumi negu nustatyta;  

e) šaulys neleido gaidukui pakankamai grįţti atgal po ankstesnio šūvio;  

f) pistoletas buvo uţtaisytas netinkamais šaudmenimis;  

g) dėtuvė buvo neteisingai įstatyta arba iškrito šaudymo metu, nebent tai 

atsitiktų dėl mechanizmo paţeidimo; arba  

h) gedimas atsirado dėl prieţasties, kurią sportininkas galėjo protingai 

pašalinti.  
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8.9.4.3 Gedimo prieţasties nustatymas  

Jei išorinė pistoleto išvaizda nerodo akivaizdţių gedimo prieţasčių ir nėra 

jokių poţymių, o šaulys netvirtina, kad vamzdyje gali būti įstrigusi kulka, 

aikštelių prieţiūros pareigūnas privalo paimti pistoletą neliesdamas 

mechanizmo, nukreipti pistoletą saugia kryptimi ir nuspausti gaiduką tik vieną 

kartą, kad nustatytų, ar gaiduko mechanizmas buvo atleistas. 

a) Jei pistoletas yra revolveris, aikštelių prieţiūros pareigūnas neturi 

spausti gaiduko, nebent gaidukas yra atlauţtas;  

b) jei pistoletas neišauna, aikštelių prieţiūros pareigūnas turi uţbaigti 

pistoleto apţiūrą, kad nustatytų gedimo prieţastį ir nuspręstų, ar 

gedimas yra leistinas, ar neleistinas; ir 

c) aikštelių prieţiūros pareigūnas po pistoleto apţiūros nusprendţia, ar 

yra LEIDŢIAMAS GEDIMAS, ar NELEIDŢIAMAS GEDIMAS.  

8.9.4.4 NELEIDŢIAMO GEDIMO atveju kiekvienas neiššautas šūvis bus įvertintas 

kaip nepataikymas (nuliu). Neleidţiama šaudyti pakartotinai arba uţbaigti 

seriją. Šauliui bus įskaitytos tik jau iššautų šūvių vertės. Šaulys gali tęsti 

šaudymą likusioje rungties dalyje.  

8.9.4.5 LEIDŢIAMO GEDIMO procedūros – šaudymo iš 25 m atstumo 

greitašaudţiai pistoletai ir iš 25 m atstumo standartiniai pistoletai  

a) Jei LEIDŢIAMAS GEDIMAS atsiranda per šaudymo iš 25 m atstumo 

greitašaudţiais pistoletais ir šaudymo iš 25 m atstumo standartiniais 

pistoletais vyrų rungčių serijas, iššautų šūvių taškus įrašykite pirmojoje 

Gedimo formos (RFPM ar STDP formos) eilutėje; ir  

b) šaulys bet kurioje pakartotinėje serijoje turi iššauti į taikinį (-ius) visus 

penkis (5) šūvius. Po pakartotinės serijos antrojoje Gedimo formos 

eilutėje įrašykite visų iššautų šūvių taškus; visi į taikinį nepataikę šūviai 

ar pavėluoti šūviai turi būti vertinami nuliu; arba  

c) jei per pakartotinę seriją atsiranda antras gedimas, pirmiausia 

antrojoje Gedimo formos eilutėje įrašykite pakartotinėje serijoje iššautų 

šūvių taškus. Tuomet nustatykite, kurioje serijoje – varţybų serijoje 

(pirmoji eilutė) ar pakartotinėje serijoje (antroji eilutė) – yra didţiausias 

skaičius įrašytų šūvių, tuomet įrašykite nulius uţ visus neiššautus 

šūvius tik toje serijoje, kurios šūvių skaičius yra didţiausias; ir  

d) nustatykite penkių šūvių rezultatą, kuris bus įskaitytas uţ seriją, ir 

įrašykite jį į trečiąją Gedimo formos eilutę („Galutinis rezultatas―):  

 RFPM: penki ţemiausios vertės rezultatai uţ kiekvieną iš 
penkių taikinių; 
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 STDP: penki ţemiausios vertės rezultatai uţ visus įvertintus 
šūvius.  

8.9.4.6 LEIDŢIAMO GEDIMO procedūros – šaudymo iš 25 m atstumo pistoletai 

ir šaudymo iš 25 m atstumo centrinio dūţio pistoletai  

Tikslumo ir greitojo šaudymo etapai:  

a) uţrašomas šūvių skaičius ir seriją galima uţbaigti;  

b) seriją uţbaigiantis (-ys) šūvis (-iai) turi būti iššautas iš karto po to 

sekančiose serijose; tikslumo etape kiekvienam šaunamam šūviui bus 

skirta viena (1) minutė; greitojo šaudymo etape serijos uţbaigimas turi 

prasidėti pirmojo taikinių atidengimo metu;  

c) visi neiššauti ar į taikinį nepataikę šūviai turi būti vertinami kaip 

nepataikymai (nuliu);  

d) penkių šūvių serijos turi būti vertinamos normaliu būdu; ir  

e) pranešti apie serijos uţbaigimą naudokite IR formą.  

8.10 TAIKINIŲ SU ELEKTRONINE TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA AR 

POPIERINIŲ TAIKINIŲ SISTEMOS GEDIMAS 

8.10.1 VISŲ taikinių šaudykloje ar šaudyklos dalyje gedimas  

a) Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas ir komisija turi uţrašyti 

praėjusį šaudymo laiką;  

b) turi būti suskaičiuoti ir įrašyti visi kiekvieno šaulio uţbaigti ĮSKAITINIAI 

šūviai. Jei nutrūksta elektros energijos tiekimas į šaudyklą, gali tekti 

palaukti, kol energijos tiekimas bus atnaujintas, kad būtų galima 

nustatyti taikinio uţregistruotą, bet šaudymo taško monitoriuje 

nebūtinai rodomą šūvių skaičių;  

c) kai taikiniai suremontuojami ir visa šaudykla arba šaudyklos dalis 

veikia, prieš pradedant serijos uţbaigimą pagal toliau pateiktas 

taisykles, skiriama papildoma taikymosi serija ir vienos (1) minutės 

pauzė;  

d) šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais ir iš 25 m atstumo centrinio 

dūţio pistoletais rungtys. Šauliai UŢBAIGIA penkių šūvių seriją tokiu 

pačiu būdu kaip LEIDŢIAMO GEDIMO atveju. Šaulys turi iššauti tokį 

šūvių skaičių, kuris nebuvo taikinio įrašytas, kai atsirado gedimas;  

e) šaudymo iš 25 m atstumo standartiniais pistoletais ir iš 25 m 

atstumo greitašaudţiais pistoletais rungtys. Jei serija nebuvo 

uţbaigta ar įrašyta, ji bus anuliuota ir pakartota. Jei bet kuriam šauliui 

buvo įrašyti 5 (penki) šūviai, serijos rezultatas tam šauliui bus įrašytas 

ir joks pakartojimas neleidţiamas.  
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8.10.2 Vieno taikinio ar taikinių grupės gedimas  

Jei yra vieno taikinio ar penkių taikinių grupės (šaudymo iš 25 m atstumo 

greitašaudţiais pistoletais rungtyje) gedimas, kurio negalima iš karto pataisyti, 

šaulys bus perkeltas į kitą šaudymo poziciją toje pačioje arba kitoje 

pamainoje. Kai problema bus išspręsta, prieš kitos serijos šaudymą bus 

suteikta atskira įtaikymosi serija ir vienos (1) minutės pauzė pagal pirmesnę 

taisyklę (8.10.1).  

8.10.3 Negalėjimas įregistruoti ar parodyti šūvio  

Jei yra skundas dėl to, kad šūvis nebuvo įregistruotas ir parodytas 

šaudymo iš 25 m atstumo taikinių su elektronine taškų skaičiavimo 

sistema monitoriuje (-iuose) arba monitorius rodo  nulį (0), ko nebuvo 

tikimasi:  

a) šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais ir iš 25 m atstumo centrinio dūţio 

pistoletais rungčių tikslumo etapuose ir šaudymo iš 25 m atstumo 

standartiniais pistoletais rungties 150 sek. serijoje šaulys privalo 

nedelsdamas (prieš kitą šūvį) apie gedimą informuoti artimiausią 

aikštelių prieţiūros pareigūną;  

b) šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais ir iš 25 m atstumo centrinio dūţio 

pistoletais rungčių greitojo šaudymo etapuose ir šaudymo iš 25 m 

atstumo standartiniais pistoletais rungties greitojo šaudymo etapuose 

šaulys privalo tęsti penkių (5) šūvių seriją ir iš karto po serijos 

pabaigos apie gedimą informuoti artimiausią aikštelių prieţiūros 

pareigūną; 

c) tuomet šaulys bus nukreiptas uţbaigti seriją komisijos nurodytu laiku; 

ir  

d) nebus jokių pakartotinių serijų. Rezultatą nustatys klasifikacinė 

komisija. Po uţbaigtos serijos bus taikoma taikinių su elektronine 

taškų skaičiavimo sistema tyrimo procedūra (6.10.8). 
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8.11 ŠAUDYMO PISTOLETU RUNGČIŲ LENTELĖ 

Rungtis 
Vyrai / 

Moterys 

Š
ū

v
ių

 

s
k
a
ič

iu
s
 

Šūvių skaičius 

į varţybų 

taikinį 

(popierinį) 

Parodomųjų 

taikinių 

skaičius 

(popierinių) 

Parodomųjų 

šūvių skaičius 

Popierinių 

taikinių taškų 

skaičiavimas ir 

uţtaisymas 

 Pasirengimo 

ir taikymosi 

laikas 
Laiko limitas 

 

Pneumatiniai 

pistoletai, 10 m 

Vyrai 

Moterys 

60 

40 
1 4 

Neribotas 

pasirengimo ir 

taikymosi laiku 

Klasifikavimo 

tarnyboje 

1 valanda, 15 minučių 

50 minučių 

1 valanda 30 minučių arba 

60 minučių, jei nėra taikinių 

su elektronine taškų 

skaičiavimo sistema 

15 minučių 

Pistoletai, 50 m Vyrai 60 5 2 

Neribotas 

pasirengimo ir 

taikymosi laiku 

Klasifikavimo 

tarnyboje 

1 valanda 30 minučių, 

1 valanda 45 minutės,  

jei nėra taikinių su 

elektronine taškų 

skaičiavimo sistema 

15 minučių 

Graitašaudţiai 

pistoletai, 25 m 
Vyrai 60 

7 šūviai į taikinį viename 

etape (1 taikymosi serija plius 

6 įskaitinės serijos). Nauji 

taikiniai po kiekvieno etapo 

1 serija iš 5 

šūvių per 8 

sekundes 

kiekviename 

etape 

Po kiekvienos 5 

šūvių serijos 

2 etapai po 30 šūvių  

po 2 penkių šūvių serijas 

per 8, 6, 4 sekundes 

3 minučių 

pasiruošti 

Pistoletai, 25 m Moterys 60 10 

1 

1 serija iš 5 
šūvių 

kiekviename 
etape Po kiekvienos 5 

šūvių serijos 

Tikslumo etapas: 30 
šūvių po 6 penkių šūvių 

serijas per 5 minutes 
Greitojo šaudymo 

etapas: 
30 šūvių po 6 penkių 
šūvių serijas greitojo 
šaudymo programoje 

Tikslumo 
etapas: 

5 minutės 
pasiruošti 

 

 

Greitojo 
šaudymo 
etapas: 

3 minutės 
pasiruošti 

Centrinio dūţio 
pistoletai, 25 m 

Vyrai 60 10 

Standartiniai 

pistoletai, 25 m 
Vyrai 60 10 

1 serija iš 5 

šūvių tik150 

sekundţių etape 

4 penkių šūvių serijos per 

150, 20, 10 sekundţių 
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8.12 PISTOLETŲ SPECIFIKACIJOS LENTELĖ  

Pistoleto tipas 

1) Pistoleto svoris 

2) Nuspaudimo 

jėga 

Matavimo 

dėţė, mm 

Vamzdţio ilgis. 

Taikiklio 

skersmuo 

Rankenos Kitos specifikacijos 

Pneumatiniai 

pistoletai, 10 m 

1) 1500 g maks. 

2) 500 g min. 

420 x 200 x 

50 

Tik dėţės dydis Ţr. toliau 
Gali būti uţtaisomas tik viena (1) kulkele. Leidţiami 

prijungti vamzdţiai ir perforuoti vamzdţio priedai. 

Pistoletai, 50 m 
1) be apribojimų 

2) be apribojimų 

Be apribojimų 
Be apribojimų 

Be apribojimų 

Leidţiamos 

specialios 

rankenos 

Gali būti uţtaisomas tik vienu (1) šoviniu. 

Leidţiamos rankų apsaugos, su sąlyga, kad jos 

nedengtų riešo. Šoninio dūţio 

pistoletai, 25 m 
1) 1400 g maks. 

2) 1000 g min. 

300 x 150 x 

50 

maks. 153 mm 

maks. 220 mm 
Ţr. toliau 

Kompensatoriai, laibgalio stabdţiai, perforuoti vamzdţiai 

ar kiti panašiu būdu veikiantys įtaisai neleidţiami. Centrinio dūţio 

pistoletai, 25 m 

1) 1400 g maks. 

2) 1000 g min. 

a) Šaudymo iš 10 m atstumo pneumatinių pistoletų rankenos. Jokia rankenos, rėmo ar reikmenų dalis negali liesti jokios riešo dalies. Kulninė 

atrama gali tęstis ne maţesniu kaip 90 laipsnių kampu su rankena. Šitai taikoma kulninei atramai rankenos priekyje ir gale, taip pat šonuose. 

Draudţiamas bet koks kulninės ir (arba) nykščio atramos išlinkimas į viršų ir (arba) priešingos nykščiui pusės išlinkimas į apačią. Nykščio atrama 

turi leisti nykščiui laisvai judėti į viršų. Rankena negali apjuosti rankos. Leidţiami pistoleto išilgine kryptimi išlinkę rankenos ar rėmo paviršiai, 

įskaitant kulninę ir (arba) nykščio atramą.  
b) Šaudymo iš 25 m atstumo pistoletų rankenos. Taikoma a) pastaba. Papildomai uţpakalinė rėmo ar rankenos dalis, kuri remiasi į plaštakos viršų 

tarp nykščio ir rodomojo piršto, negali būti ilgesnė negu 30 mm nuo taško, kuriame rankena pirmą kartą paliečia plaštakos viršų į priekį nuo 

giliausios rankenos dalies. Uţpakalinė (galinė) rankenos dalis turi būti išpjauta taip, kad nuo to taško eitų į viršų ne maţesniu kaip 45 laipsnių 

kampu. 
c) Pistoleto svoris matuojamas kartu su visais reikmenimis, įskaitant atsvarus ir dėtuvę be šovinių. 

d) Matavimo dėţė. Pistoletas matuojamas su visais reikmenimis (jei pneumatinis pistoletas naudojamas su dėtuve, jį galima matuoti su nuimta 

dėtuve). Stačiakampės matavimo dėţės gamybos leidţiamas nuokrypis gali būti nuo 0,0 mm iki + 1,0 mm kiekvienam matmeniui. 
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8.13 PISTOLETŲ KONFIGŪRACIJOS BRĖŢINYS (10 m ir 25 m pistoletų rungtys) 

Šaudymo iš 10 m ir 25 m atstumo 

pistoletams 

 Šaudymo iš 10 m ir 25 m atstumo 

pistoletams 

 Tik šaudymo iš 25 m atstumo 

pistoletams 

 

 

 

Leidţiamas išlinkimas į 

viršų ir apačią išilgine 

kryptimi 

 

 

Nuo taško, kuriame rankena pirmą kartą 

paliečia plaštakos viršų (A), uţpakalinė 

(galinė) rankenos dalis turi būti išpjauta 

taip, kad nuo to taško eitų į viršų ne 

maţesniu kaip 45 laipsnių kampu (B). 

Vieta, kur rankenos viršus liečia plaštaką 

(A), negali tęstis daugiau negu 30 mm 

nuo giliausios rankenos dalies (C). 

Tik šaudymo iš 25 m atstumo pistoletams  
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8.13 RODYKLĖ 

25 m rungtys  8.7.6.2 

25 m rungtys – Leidţiamas gedimas  8.9.4.1 

25 m rungtys – Pareiškimas apie gedimą  8.9.3 

25 m rungtys – Laiko kontrolė  8.7.6.2 

25 m rungtys – Gedimo remontas  8.9.3 

25 m rungtys – Gedimo prieţasties nustatymas 8.9.4.3 

25 m rungtys – Leidţiamo ir neleidţiamo gedimo nustatymas  8.9.4.3 

25 m rungtys – Per anksti ar per vėlai iššauti šūviai 8.8.2.3 

25 m rungtys – Per anksti ar per vėlai iššauti šūviai – Taškų išskaitymas  8.8.2.3 

25 m rungtys – Šūvis prieš komandą „UŢTAISYTI―  8.7.6.2 

25 m rungtys – Šaudymas po neteisingos komandos aikštelėje 8.8.3 

25 m rungtys – Neteisingos komandos aikštelėje 8.8.3 

25 m rungtys – Pertrauka, viršijanti 15 minučių  8.8.1 

25 m rungtys – Netaisyklingi šūviai  8.8.2 

25 m rungtys – Uţtaisyti 8.7.6.2 

25 m rungtys – Uţtaisymas daugiau negu 5 šoviniais  8.7.6.2 

25 m rungtys – Gedimas  8.9.3 

25 m rungtys – Gedimas per taikymosi serijas  8.9.3 

25 m rungtys – Gedimas: pertraukta serija  8.9.1 

25 m rungtys – Gedimas: kartojimų skaičius / serijos uţbaigimas  8.9.1 

25 m rungtys – Neleidţiami gedimai  8.9.4.2 

25 m rungtys – Neteisingos komandos aikštelėje – Taškų išskaitymas  8.8.3 

25 m rungtys – Laiko skaičiavimo pradţia  8.7.6.2 

25 m rungtys – Pretenzijos dėl laiko skaičiavimo netikslumų 8.8.5 

25 m rungtys – Iššauta per daug varţybų šūvių  8.8.2.1 

25 m rungtys – Iššauta per daug įšaudymo šūvių 8.8.2.2 

25 m rungtys – Gedimų tipai 8.9.4 
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25 m rungtys – Ištaisyti  8.7.6.2 

25 m rungtys ir etapai – Kryţminė ugnis 8.8.2.4 

25 m gedimas – Uţbaigti varţybas – Nustato komisija  8.9.4.6 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Komandos 8.7.6.4 

25 m, pistoletai / 25 m centrinio dūţio pistoletų arba revolverių rungtis, 

padalyta į 2 etapus  

8.7.6.4 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Pertraukta 

serija  

8.8.1 

25 m pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Pavėluoti šūviai 

tikslumo etape 

8.8.2.3 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Tikslumo 

etapas  

8.7.6.4 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Tikslumo 

etapai – uţbaigimas  

8.9.4.6 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Procedūra po 

LG  

8.9.4.6 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Greitojo 

šaudymo etapas 

8.7.6.4 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Taškų 

skaičiavimas esant leidţiamam gedimui 

8.9.4.6 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Taikymosi 

serijos  

8.7.6.4 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Specifinės 

taisyklės  

8.7.6.4 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Serijos 

pradţia. Dėmesio 

8.7.6.4 

25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai ar revolveriai – Du šūviai, 

iššaunami per vieną taikinio pasirodymą 

8.8.2.1 

Šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais ir iš 25 m atstumo centrinio dūţio 

pistoletais arba revolveriais rungtys  

8.10.1 

Šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais rungtys – Skundas dėl šūvio neparodymo  8.10.3 

Šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais rungtys – Vieno taikinio gedimas  8.10.2 

Šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais rungtys – Taikinių su elektronine taškų 

skaičiavimo sistema gedimas 

8.10 
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25 m, greitašaudţiai pistoletai – Serijos paskelbimas  8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Kvalifikacinės rungties komandos  8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Rungtys 8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Taikinių atsukimas septynioms sekundėms +/- 

1 sek.  

8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Pertraukta serija  8.8.1 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – 1 minutės pauzė  8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Procedūra po leidţiamo gedimo  8.9.4.5 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Parengties padėtis  8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Pakartotinis šaudymas per tą patį laiko etapą 8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Taškų skaičiavimas leidţiamo gedimo atveju 

(LG)  

8.9.4.5 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Šaudymas pagal komandą  8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai –Taikymosi serijos  8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Specifinės taisyklės  8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Serijos pradţia – Dėmesio  8.7.6.3 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Greičio bandymas  8.4.4.1 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Greičio bandymo procedūra  8.4.4.1 

25 m, greitašaudţiai pistoletai – Šaudmenų paėmimas bandymams  8.4.4.1 

25 m, šoninio dūţio pistoletai  8.4.3.1 

25 m, standartiniai pistoletai – Serijos paskelbimas  8.7.6.5 

25 m, standartiniai pistoletai – Komandos  8.7.6.5 

25 m, standartiniai pistoletai – Rungtys 8.7.6.5 

25 m, standartiniai pistoletai – Rungtis, padalyta į 3 etapus  8.7.6.5 

25 m, standartiniai pistoletai – Pertraukta serija  8.8.1 

25 m, standartiniai pistoletai – Procedūra po leidţiamo gedimo 8.9.4.5 

25 m, standartiniai pistoletai – Parengties padėtis  8.7.6.5 

25 m, standartiniai pistoletai – Taškų skaičiavimas leidţiamo gedimo atveju 

(LG) 

8.9.4.5 
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25 m, standartiniai pistoletai – Taikymosi serijos  8.7.6.5 

25 m, standartiniai pistoletai – Specifinės taisyklės  8.7.6.5 

25 m, standartiniai pistoletai – Serijos pradţia – Dėmesio 8.7.6.5 

50 m, pistoletai – Kalibras  8.4.3.3 

50 m, pistoletai – Rankų apsaugos  8.4.3.3 

Leistini gedimai – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.9.4.1 

Šaudmenys 8.4.4 

Taisyklių taikymas visoms pistoletų rungtims  8.1.1 

Vamzdţiai – ţr. Pistoletų specifikacijos lentelę  8.4.1.2 

Gaudyklės  8.4.1.5 

Centrinio dūţio pistoletai – Kalibras 8.4.4 

Vamzdţio kanalo centrinė linija – 25 m, pistoletai  8.4.3 

Aprangos taisyklės  8.5 

Apranga – Šortų dėvėjimas  8.5.2 

Kompensatoriai 8.12 

Varţybų taisyklės  8.7 

Skundas dėl šūvio neparodymo – šaudymo iš 25 m atstumo pistoletais rungtys  8.10.3 

Uţbaigti varţybas – Nustato komisija – šaudymo iš 25 m atstumo gedimas  8.9.2 

Tęsimas su kitu šaudymo iš 25 m atstumo pistoletu – Gedimas  8.9.2 

Korekciniai lęšiai  8.4.1.3 

Korekciniai akiniai  8.4.1.3 

Kryţminė ugnis į parodomuosius taikinius – 25 m  8.8.2.4 

Taškų atėmimas – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys – Iššauta per daug šūvių  8.8.2.1 

Taškų atėmimas – Sutrukdymai – Nepagrįsta pretenzija  8.8.4 

Taškų atėmimas – Per anksti ir per vėlai iššauti šūviai – šaudymo iš 25 m 

atstumo rungtys  

8.8.2.3 

Taškų atėmimas – Uţtaisymas daugiau kaip 5 šoviniais  8.7.6.2 

Taškų atėmimas – Nepakankamai nuleista ranka su pistoletu  8.7.4 
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Taškų atėmimas – Šaudyklos komandos – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.8.3 

Taškų atėmimas – Laiko skaičiavimas – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys – 

Nepagrįsta pretenzija  

8.8.5 

Diskvalifikavimas – Šūvis prieš komandą „UŢTAISYTI― 8.7.6.2 

Diskvalifikavimas – Per ankstyvas rankos su pistoletu pakėlimas  8.7.4 

Sutrikdymai – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.8.4 

Sutrikdymai – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys – Pagrįsta pretenzija  8.8.4 

Sutrikdymai – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys – Nepagrįsta pretenzija  8.8.4 

Sutrikdymai – Nepagrįsta pretenzija – Taškų išskaitymas  8.8.4 

Per anksti ir per vėlai iššauti šūviai – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.8.2.3 

Elektroniniai gaidukai  8.4.1.4 

Įranga ir šaudmenys  8.4 

Komisijos suteiktas papildomas laikas šaudymo iš 25 m atstumo pistoleto 

remontui – Gedimai  

8.9.2 

Vieno taikinio ar taikinių grupės gedimas – šaudymo iš 25 m atstumo 

pistoletais rungtys  

8.10.2 

Visų taikinių šaudykloje ar šaudyklos dalyje gedimas  8.10.1 

Taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema gedimas – šaudymo iš 25 m 

atstumo pistoletais rungtys  

8.10.1 

Taikinių su elektronine taškų skaičiavimo sistema / popierinių taikinių sistemos 

gedimas 

8.10 

Šaudymas – Po neteisingos komandos aikštelėje – šaudymo iš 25 m atstumo 

rungtys  

8.8.3 

Šaudymas – Padėtis 8.7.1 

Gedimams naudojamos formos – ţr. Technines taisykles prieš Rodyklę  6.18 

Bendroji informacija – Pistoletų gedimas – Remontas, informacija 8.9.2 

Bendroji informacija, pistoletai  8.1 

Bendrieji visų pistoletų standartai  8.4.1 

Rankenos – ţr. Pistoletų specifikacijos lentelę ir brėţinių lentelę  8.4.1.1 

Pistoletų laikymas  8.7.1 
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Neteisingos komandos aikštelėje – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.8.3 

Pertraukta serija – 25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio pistoletai  8.8.1 

Pertraukta serija – 25 m, greitašaudţiai pistoletai / 25 m, standartiniai pistoletai  8.8.1 

Pertraukta serija – Gedimai per šaudymo iš 25 m atstumo rungtis  8.9.1 

Pertraukimai – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys ir etapai  8.8.1 

Netaisyklingi šūviai – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.8.2 

Taisyklių ţinojimas  8.1.2 

Pavėluoti šūviai tikslumo etape – 25 m, pistoletai / 25 m, centrinio dūţio 

pistoletai  

8.8.2.3 

Kairiarankis sportininkas – dešiniarankis sportininkas  8.1.3 

„Magnum― šaudmenys 8.4.4 

Gedimas – tęsti su kitu šaudymo iš 25 m atstumo pistoletu 8.9.2 

Gedimas – Komisijos suteiktas papildomas laikas šaudymo iš 25 m atstumo 

pistoleto remontui  

8.9.2 

Gedimas – Maksimalus laikas suremontuoti ar pakeisti šaudymo iš 25 m 

atstumo pistoletą  

8.9.2 

Gedimas – Taikymosiserijos šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse  8.9.3 

Gedimas – šaudymo iš 25 m atstumo pistoleto pakeitimas – Įrangos kontrolės 

komisija  

8.9.2 

Pistoleto gedimas – Laikas pistoletui remontuoti  8.9.2 

Pistoleto gedimas – Informuoti komisiją ar aikštelių prieţiūros pareigūną  8.9.2 

Gedimų remontas  8.9.2 

Gedimai šaudymo iš 25 m atstumo rungtyse 8.9 

Maksimalus laikas suremontuoti ar pakeisti šaudymo iš 25 m atstumo pistoletą 

– Gedimas  

8.9.2 

Vamzdţių matavimas – 25 m, pistoletai  8.4.1.2 

Vamzdţių matavimas – šaudymo iš 25 m atstumo pistoletų specifikacijos 

lentelė 

8.13 

Matavimo dėţė  8.12 

Vyrų rungtys  8.1.4 
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Judėjimo ar virpesių maţinimo sistemos  8.4.1.6 

Kompensatoriai 8.12 

Neleidţiami gedimai – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.9.4.2 

Kartojimų skaičius / serijos uţbaigimas – Gedimai šaudymo iš 25 m atstumo 

rungtyse 

8.9.1 

Šaudymo pistoletu rungtys – ţr. Šaudymo pistoletu rungčių lentelę  8.11 

Pistoletų stovai  8.6.3 

Pistoletų transportavimo dėţės  8.6.2 

Parengties padėtis  8.7.2 

Pasirengimo ir taikymosi laikas, šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo pistoletai 8.11 

Pasirengimo laikas – Pistoletų tvarkymas, parodomųjų taikinių matomumas 8.7.6.1 

Pasirengimo laikas – patikra prieš varţybas  8.7.6.1 

Pasirengimo laikas – Laikas minutėmis šaudymo iš 10 m ir 50 m atstumo 

rungtyse 

8.11 

Pasirengimo laikas – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.7.6.1 

Šaudyklų ir taikinių standartai  8.3 

Parengties padėtis – Nepakankamai nukleista ranka su pistoletu  8.7.3 

Parengties padėtis – Per anksti pakelta ranka su pistoletu  8.7.3 

Parengties padėtis – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.7.2 

Parengties padėtis – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys – Piešinys 8.7.2 

Šaulio prisistatymas – Pasirengimo laikas  8.7.6.1 

Dešiniarankis sportininkas – kairiarankis sportininkas 8.1.3 

Saugumas 8.2 

Batai 8.5.6 

Batų padų lankstumo matavimo prietaisas  8.5.6 

Batų padų lankstumo standartas 8.5.6 

Šaudymo reikmenys  8.6 

Šaudymo rungčių tvarka ir varţybų taisyklės  8.7 

Taikymosi serijos šaudymo iš 25 m atstumo rungtys – Gedimas  8.9.2 
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Taikiniai – ţr. Pistoletų specifikacijos lentelę  8.4.1.3 

Konkretūs standartai šaudymo iš 25 m atstumo pistoletams 8.4.3 

Ţiūronai  8.6.1 

Pakaitinis šaudymo iš 25 m atstumo pistoletas – Gedimas – Įrangos kontrolės 

komisija  

8.9.2 

Lentelė – Pistoletų brėţiniai ir matmenys 8.13 

Lentelė – Šaudymo pistoletu rungčių lentelė  8.12 
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Iššauta per daug šūvių – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.8.2.1 

Iššauta per daug parodomųjų šūvių – šaudymo iš 25 m atstumo rungtys  8.8.2.2 

Nuspaudimo jėga – Matavimas 8.4.2 

Nuspaudimo jėga – Matavimas – Ne daugiau kaip 3 bandymai  8.4.2 

Nuspaudimo jėga – Matavimas – Atsitiktiniai patikrinimai  8.4.2.3 

Nuspaudimo jėga – Bandomasis svoris šaudykloje – Prieinamas šauliams  8.4.2.2 
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8.8.2.1 

Gedimų tipai  8.9.4 
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Moterų rungtys  8.1.4 

Riešas – Matomai be atramos  8.7.1 
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9.1 BENDROJI DALIS 

9.1.1 Šios Taisyklės yra Tarptautinės šaudymo sporto federacijos (ISSF) techninių 

taisyklių dalis ir yra taikomos visoms stendinio šaudymo varţyboms. 

9.1.2 Visi šauliai, komandų vadovai bei pareigūnai privalo būti susipaţinę su ISSF 

taisyklėmis ir uţtikrinti, kad šių taisyklių būtų laikomasi. Kiekvienas 

sportininkas yra asmeniškai atsakingas uţ taisyklių laikymąsi. 

9.1.3 Kai taisyklė taikoma dešiniarankiams sportininkams, priešinga šios taisyklės 

formuluotė taikoma kairiarankiams sportininkams. 

9.1.4 Jei taisyklė nėra taikoma konkrečiai vyrų arba moterų rungtims, ji turi būti 

vienodai taikoma ir vyrų, ir moterų rungtims. 

9.1.5 Taisyklės turi būti taikomos tiek vyrų, tiek moterų varţyboms, išskyrus tuos 

atvejus, kai taisyklė galioja išimtinai vyrų arba moterų varţyboms. 

9.2 SAUGUMAS 

SAUGUMAS YRA SVARBIAUSIA 

Ţr. ISSF Bendrąsias technines taisykles, 6.2 punktą. 

9.2.1 Dėl šaulių, šaudyklos personalo ir ţiūrovų saugumo būtina, kad nuolat būtų 

skiriamas didelis dėmesys atsargiam elgesiui su šautuvais ir judėjimui 

šaudykloje. Primygtinai rekomenduojama, kad visas personalas, dirbantis 

priešais ugnies liniją, dėvėtų aiškiai matomas liemenes ar striukes. 

Savidrausmė būtina visiems.  

9.2.2 Šautuvų nešiojimas  

Siekiant uţtikrinti saugumą, su visais lygiavamzdţiais šautuvais nuolat turi 

būti elgiamasi maksimaliai atsargiai (bauda – galima DISKVALIFIKACIJA).  

a) Įprastiniai dvivamzdţiai šautuvai turi būti nešiojami neuţtaisyti, su 

akivaizdţiai atidaryta spyna;  

b) Pusiau automatiniai šautuvai turi būti nešiojami su akivaizdţiai 

atidarytu spynos skląsčiu, įstatyta saugumo vėliavėle ir saugia kryptimi 

nukreiptomis vamzdţio ţiotimis – tik aukštyn į dangų arba ţemyn į 

ţemę;  

c) Nenaudojami lygiavamzdţiai šautuvai turi būti laikomi šautuvų stove, 

rakinamame šautuvo futliare, ginklų sandėlyje ar kitoje saugoje vietoje;  

d) Visi lygiavamzdţiai šautuvai turi būti laikomi neuţtaisyti, išskyrus 

šaudymo vietą, ir tik tada, kai duodama komanda arba signalas 

„STARTAS―;  

e) Šoviniai į šautuvą negali būti dedami, kol šaulys nestovi šaudymo 

vietoje atsigręţęs į tranšėjinę aikštelę, su šautuvu, nukreiptu į taikinių 

skriejimo zoną, po to, kai teisėjas duoda leidimą (išimtis ţiūrėkite 

9.7.2.I ir 9.8.2.g punktuose);  

f) Kai šaudymas sustabdomas, šautuvas turi būti atlauţtas ir visi šoviniai 

ir šovinių tūtos turi būti išimti;  
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g) Šaulys negali palikti šaudymo vietos, kol jo šautuvas nebus atlauţtas ir 

tuščias;  

h) Po paskutiniojo šūvio ir prieš palikdamas aikštelę ar padėdamas 

šautuvą į stovą, sandėlį ir pan., šaulys turi įsitikinti, o teisėjas patikrinti, 

kad lizde ir/arba dėtuvėje nėra šovinių ir šovinių tūtų; ir  

i) Draudţiama tvarkyti uţdarytus šautuvus, kai eksploatuojantis 

personalas yra į priekį nuo šaudymo linijos.  

9.2.3 Taikymasis 

a) Taikymosi pratimus leidţiama atlikti tik paskirtose šaudymo vietose, 

leidus teisėjui, arba paskirtose priţiūrimose zonose;  

b) Draudţiama taikytis ir šaudyti į kitų šaulių taikinius, arba tyčia taikytis 

ar šaudyti į gyvus paukščius ar kitus gyvūnus; ir  

c) Draudţiama taikytis bet kokioje kitoje zonoje, išskyrus paskirtas zonas. 

9.2.4 Šaudymas ir bandomasis šaudymas 

a) Šūviai gali būti paleidţiami tik tada, kai ateina šaulio eilė, ir kai yra 

išmetamas taikinys;  

b) Teisėjo leidimu, kiekvieną varţybų dieną, prieš pat pirmojo dienos rato 

pradţią kiekvienam šauliui leidţiama atlikti bandomąjį šaudymą iš 

lygiavamzdţio šautuvo (ne daugiau dviejų (2) šūvių);  

c) Kiekvienam šauliui leidţiama atlikti bandomąjį šaudymą iš 

lygiavamzdţių šautuvų iki finalų arba persišaudymų prieš finalus 

pradţios;  

d) Bandomieji šūviai neturi būti paleidţiami į ţemę šaudymo zonose; ir 

e) Leidţiamas bandomasis šaudymas iš lygiavamzdţio šautuvo po jo 

remonto, tačiau tai turi būti suderinta su teisėju ar vyriausiuoju aikštelių 

prieţiūros pareigūnu.  

9.2.5 Komanda „STOP“ 

a) Kai duodama komanda arba signalas „STOP―, šaudymas turi būti 

nedelsiant sustabdytas, ir visi šauliai privalo išimti šaudmenis iš savo 

lygiavamzdţių šautuvų ir uţtikrinti jų saugumą;  

b) Tuomet jokio lygiavamzdţio šautuvo negalima uţdaryti, kol bus duota 

komanda tęsti („STARTAS―);  

c) Šaudymas gali būti atnaujintas tik po atitinkamos komandos 

(„STARTAS―), arba signalo; ir  

d) Kiekvienas  šauls, kuris be teisėjo leidimo laikys uţdarytą šautuvą po 

to, kai bus duota komanda „STOP―, gali būti diskvalifikuotas.  
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9.2.6 Komandos 

a) Visos šaudyklos komandos turi būti duodamos anglų kalba;  

b) Teisėjai ar kiti atitinkami šaudyklos pareigūnai yra atsakingi uţ 

komandų „STARTAS―, „STOP― ir kitų būtinų komandų davimą; ir 

c) Teisėjai privalo uţtikrinti komandų vykdymą ir saugų elgesį su 

lygiavamzdţiais šautuvais.  

9.2.7 Akių ir klausos apsauga  

a) Visi šauliai ir kiti asmenys, būnantys greta šaudymo linijos, raginami 

naudoti ausų kamštukus, ausines ar panašią tinkamą klausos 

apsaugą;  

b) Neleidţiama naudoti klausos apsaugos priemonių, turinčių įmontuotus 

bet kokio tipo radijo imtuvus; ir 

c) Visi šauliai, teisėjai ir pareigūnai raginami dėvėti nedūţtančius 

šaudymo akinius ar panašias akių apsaugos priemones.  

9.3 ŠAUDYKLŲ IR TAIKINIŲ STANDARTAI 

a) Molinių lėkštelių standartus ţiūrėkite Bendrųjų techninių taisyklių 6.3.7 

punkte.  

b) Stendinio šaudymo šaudyklų standartus ţiūrėkite Bendrųjų techninių 

taisyklių 6.4.17-6.4.21 punktuose.  

c) Šaulys, treneris ar komandos atstovas negali jokiu būdu daryti 

poveikio šaudyklos įrenginiams (tranšėjinėms aikštelėms, 

mikrofonams, tranšėjinės aikštelės kompiuteriui ir kt.), kuriuos kartą 

nustatė teisėjas ar komisija. Uţ pirmą paţeidimą bus skiriamas 

ĮSPĖJIMAS (geltona kortelė), uţ antrą paţeidimą bus atimamas 

vienas (1) pataikymas, o uţ bet kurį tolimesnį atvejį baudţiama 

diskvalifikacija. Uţ tyčinį tranšėjinės aikštelės kompiuterio išjungimą 

diskvalifikacija skiriama iš karto.  

9.4 ĮRANGA IR ŠAUDMENYS  

9.4.1 Įrangos apribojimai  

Šauliai privalo naudoti tik įrangą ir aprangą, atitinkančią ISSF taisykles. Visi 

šautuvai, įtaisai, įranga, reikmenys ar kiti dalykai, galintys suteikti šauliui 

nesąţiningo pranašumo prieš kitus, ir konkrečiai nepaminėti šiose taisyklėse, 

arba prieštaraujantys šių taisyklių dvasiai yra draudţiami (ţr. BTT 6.7.2).  

Visi reikmenys, metodai ar sistemos, naudojami palengvinti taikinių 

skaičiavimą, yra draudţiami. Uţ šių taisyklių pirmą paţeidimą turi būti 

skiriamas ĮSPĖJIMAS (geltona kortelė), uţ pakartotinį paţeidimą – 

baudţiama diskvalifikacija.  
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9.4.1.1 Įrangos kontrolė  

Šauliai yra atsakingi uţ tai, kad visi įrangos ir aprangos elementai, jų 

naudojami ISSF čempionatuose, atitiktų ISSF taisykles. Stendinio šaudymo 

komisija yra atsakinga uţ šaulių įrangos patikrą, siekiant uţtikrinti jos atitiktį. 

Vertinimo komisija privalo visiems šauliams teikti įrangos kontrolės 

konsultavimo paslaugą, pradedant nuo pirmosios treniruočių dienos prieš 

rungtį, kad šauliai, jei pageidauja, galėtų pasitikrinti savo įrangą prieš 

varţybas. Siekdama uţtikrinti atitiktį ISSF taisyklėms, komisija vykdo 

atsitiktinius patikrinimus varţybų metu, ir nustačius, kad šaulys paţeidţia 

šautuvams ar apvalių aikštelių ţenklinimo juostoms taikomas taisykles, jis turi 

būti diskvalifikuotas.  

9.4.1.2 Įranga varţybų lauke / šaudymo zonoje  

Visa įranga ar reikmenys varţybų lauke / šaudymo zonoje turi būti laikoma 

skirta naudoti šauliui ir komisija gali atlikti jos apţiūrą / patikrinimą. Bus 

taikomos nuobaudos.  

9.4.2 Lygiavamzdţiai šautuvai 

9.4.2.1 Lygiavamzdţių šautuvų tipai 

Gali būti naudojami visi lygiavamzdţių šautuvų tipai, įskaitant pusiau 

automatinius, tačiau išskyrus pompinius lygiavamzdţius šautuvus, su sąlyga, 

kad jų kalibras neviršija 12. Gali būti naudojami maţesnio negu 12 kalibro 

lygiavamzdţiai šautuvai. Lygiavamzdţiai šautuvai negali turėti kamufliaţinės 

apdailos.  

9.4.2.2 „Atleidimo“ gaidukai  

Draudţiami šautuvai su bet kokio tipo „atleidimo― gaiduko mechanizmais.  

9.4.2.3 Dirţai 

Dirţai ar juostos ant šautuvų draudţiami.  

9.4.2.4 Dėtuvės 

Šautuvų su dėtuvėmis dėtuvės turi būti uţblokuotos, kad nebūtų įmanoma į 

dėtuvę įdėti daugiau kaip vieną (1) šovinį. 

9.4.2.5 Šautuvų keitimas  

Vienos rungties metu neleidţiama keisti tinkamai veikiančių šautuvų ar 

šautuvų dalių, įskaitant keičiamą čoką. 

9.4.2.6 Kompensatoriai 

Kompensatorių ir panašių įtaisų įrengimas ant šautuvų vamzdţių leidţiamas 

apvalioje aikštelėje, tačiau draudţiamas tranšėjinėje aikštelėje ir dupletų 

šaudymo aikštelėje. 

9.4.2.7 Prijungiami vamzdţiai ir prijungiami keičiami čokai 

a) prijungiami vamzdţiai leidţiami su sąlyga, kad jie nesitęsia daugiau 

kaip 20 cm atgal nuo ţiočių galo; ir 
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b) prijungiami keičiami čokai leidţiami su sąlyga, kad prijungto čoko plius 

prijungto vamzdţio ilgis neviršija 20 cm matuojant nuo prijungiamo 

keičiamo čoko ţiočių galo. 

9.4.2.8 Optiniai taikikliai 

Draudţiama naudoti bet kokius ant šautuvo sumontuotus įtaisus, kurie turi 

didinimo, šviesos skleidimo, taikinio pasitikimo poslinkio  savybių, arba 

pagerina taikinio matomumą.  

9.4.3 Šaudmenys  

9.4.3.1 Šovinių specifikacijos 

ISSF varţybose leidţiami šoviniai turi atitikti tokias specifikacijas:  

a) šūvio uţtaisas negali viršyti 24.5 g;  

b) šratai turi būti sferinės formos;  

c) šratai turi būti pagaminti iš švino, švino lydinio ar bet kokios kitos ISSF 

patvirtintos medţiagos;  

d) šratai neturi viršyti 2.6 mm skersmens;  

e) šratai gali būti padengti;  

f) draudţiami juodojo parako, trasuojantieji, padegamieji ar kitokie 

specialių tipų šoviniai; ir  

g) negali būti padarytų jokių vidinių pakeitimų, kurie suteiktų papildomą ar 

specialų sklaidos efektą, tokių kaip atvirkštinis komponentų įkrovimas, 

kryţminių įtaisų ir kt. 

9.4.3.2 Šovinių apţiūra 

Komisija turi įgyvendinti šovinių apţiūros programą, kuri sudaryta taip, kad 

kuo maţiau trukdytų šaudymui ar šauliams varţybų metu: 

a) teisėjas ar komisijos narys gali išimti neiššautą šovinį iš šaulio šautuvo 

apţiūrai;  

b) komisijos narys ar teisėjas gali paimti šaulio šovinius apţiūrai bet 

kuriuo metu, šauliui esant šaudymo zonoje; ir  

c) jei šaulys naudoja šių taisyklių neatitinkančius šaudmenis, jis turi būti 

diskvalifikuotas.  

9.5 VARŢYBŲ PAREIGŪNAI  

9.5.1 Bendri reikalavimai 

Visi asmenys, paskiriami būti pareigūnais ISSF varţybose, privalo turėti 

varţybų lygį atitinkančią galiojančią kvalifikaciją. Visi vykdantys savo pareigas 

vertinimo komisijos nariai turi dėvėti ISSF komisijos (raudonas) liemenes, 

kurias reikia įsigyti iš ISSF būstinės. Visi vykdantys savo pareigas teisėjai turi 

dėvėti ISSF stendinio šaudymo teisėjų (mėlynas) liemenes, kurias reikia 
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įsigyti iš ISSF būstinės.  

9.5.2 Vertinimo komisija  

9.5.2.1 Pareigos iki varţybų pradţios  

Vertinimo komisija iki varţybų pradţios privalo: 

a) patikrinti aikšteles, siekiant uţtikrinti jų atitiktį šioms taisyklėms;  

b) uţtikrinti, kad taikiniai būtų teisingai nustatyti pagal šias taisykles;  

c) perţiūrėti varţybų organizavimą ir patvirtinti, kad pasiruošta vykdyti 

varţybas; ir  

d) įsteigti įrangos kontrolės konsultavimo tarnybą, kur šauliai galėtų 

pasitikrinti savo šautuvus, aprangą ir reikmenis.  

9.5.2.2 Pareigos varţybų metu  

Varţybų metu vertinimo komisija privalo:  

a) priţiūrėti varţybas;  

b) patarti ir padėti organizaciniam komitetui;  

c) uţtikrinti teisingą šaudymo nuostatų taikymą;  

d) tikrinti šaulių šautuvus, šaudmenis ir įrangą;  

e) tikrinti, kad po tranšėjinės aikštelės mašinos gedimo taikiniai būtų 

teisingai nustatyti;  

f) vykdyti atsitiktinius patikrinimus per kvalifikacinius ratus, uţtikrinant 

pasirengimo laiko limitų laikymąsi;  

g) vykdyti atsitiktinius patikrinimus varţybų metu, uţtikrinant  šautuvams, 

šaudmenims, šaudymo liemenėms ir kitai aprangai taikomų taisyklių 

laikymąsi;  

h) spręsti tinkamai pateiktus protestus;  

i) uţtikrinti ISSF tinkamumo, ISSF komercinių teisių ir ISSF 

rėmimo/reklamos taisyklių laikymąsi;  

j) priimti sprendimus dėl nuobaudų skyrimo;  

k) įgyvendinti reikalingas sankcijas; ir  

l) priimti sprendimus visais atvejais, kurie nėra numatyti taisyklėse, arba 

prieštarauja šių taisyklių dvasiai.  

9.5.3 Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas  

9.5.3.1 Vyriausiąjį aikštelių prieţiūros pareigūną skiria organizacinis komitetas. Jis 

privalo turėti didelę stendinio šaudymo patirtį ir gerai išmanyti lygiavamzdţius 

šautuvus bei šaudyklos įrangą. Jis privalo turėti galiojančią ISSF stendinio 

šaudymo teisėjo ar vyr. teisėjo licenciją.  

9.5.3.2 Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas yra atsakingas uţ:  

a) visų pasiruošimo varţyboms ir tinkamo varţybų vedimo techninių ir 

logistinių klausimų vykdymą; ir  

b) visų toliau išvardintų pareigų vykdymą, glaudţiai bendradarbiaujant su 

techniniu atstovu, vertinimo komisija, organizaciniu komitetu, 

vyriausiuoju teisėju, klasifikavimo tarnyba ir kitais personalo nariais.  
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9.5.3.3 Vyriausiojo aikštelių prieţiūros pareigūno pareigos yra šios:  

a) duoti nurodymus ir priţiūrėti aikštelių paruošimą pagal techninius ir 

saugumo reikalavimus, aprašytus ISSF techninėse taisyklėse, 

taikomose stendinio šaudymo čempionatų rungtims;  

b) duoti nurodymus ir priţiūrėti pagalbinių įrenginių, tokių kaip šautuvų ir 

šaudmenų sandėlis, techninė pagalba, ryšio tarp šaudyklų, techninio 

personalo priemonių ir kt. paruošimą;  

c) duoti nurodymus ir priţiūrėti molinių lėkštelių paruošimą treniruotėms ir 

varţyboms;  

d) suteikti specialius spalvotais milteliais uţpildytus („dūminius―) taikinius 

finaliniams ratams ir visiems persišaudymams finaluose;  

e) uţtikrinti, kad tranšėjinės aikštelės būtų sureguliuotos pagal  dienos 

parametrus;  

f) uţtikrinti, kad visos reikalingos šaudyklų sistemos tinkamai veiktų;  

g) uţtikrinti, kad kiekvienoje šaudykloje būtų visa šaudyklos įranga, ir ji 

būtų tinkamai išdėstyta (didelė rezultatų lenta, vietos teisėjų 

padėjėjams, įrenginiai šauliams, taškų skaičiuotojams ir kt.);  

h) suteikti metrines svarstykles, kurios svertų dešimtųjų tikslumu šūvių 

uţtaisus ir molines lėkšteles;  

i) suteikti priemones patikrinti taikinių ir šūvio matmenims;  

j) padėti organizaciniam komitetui parengti treniruočių šaudymo grafikus, 

taip pat šaudymo programas varţyboms;  

k) padėti organizaciniam komitetui parengti varţybų pareigūnų ir 

komandų vadovų techninius susirinkimus;  

l) priimti su vertinimo komisija suderintus sprendimus dėl varţybų laiko 

pakeitimo, šaudyklų paskyrimo ir šaudymo nutraukimo šaudyklose dėl 

saugumo ir kitų prieţasčių; ir  

m) instruktuoti aptarnaujantį personalą dėl tranšėjinių aikštelių, paleidimo 

sistemų ir kt., ypatingą dėmesį skiriant saugumui.  

9.5.4 Vyriausiasis teisėjas  

9.5.4.1 Vyriausiąjį teisėją turi paskirti organizacinis komitetas. Jis privalo turėti ISSF 

stendinio šaudymo teisėjo licenciją, didelę stendinio šaudymo patirtį ir gerai 

išmanyti lygiavamzdţius šautuvus bei ISSF taisykles, taikomas varţyboms.  

9.5.4.2 Vyriausiojo teisėjo pareigos, bendrai, yra:  

a) padėti organizaciniam komitetui parinkti ir paskirti teisėjus;  

b) priţiūrėti teisėjus ir teisėjų padėjėjus;  

c) teikti teisėjams ir teisėjų padėjėjams instrukcijas ir informaciją;  
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d) paruošti teisėjams grafikus ir paskyrimus;  

e) bendradarbiaujant su komisija priimti sprendimus dėl to, kada ir 

kokiose šaudyklose šauliui, turėjusiam palikti savo grupę, kad 

pašalintų šautuvo gedimą, arba paskelbtam „NEDALYVAUJANČIU― 

gali būti leista uţbaigti savo ratą; ir  

f) informuoti vyriausiąjį aikštelių prieţiūros pareigūną apie visus 

sunkumus, gedimus ir kt. šaudyklose.  

9.5.5 Teisėjai  

9.5.5.1 Teisėjus turi skirti organizacinis komitetas, bendradarbiaudamas su  

vyriausiuoju teisėju; teisėjai privalo:  

a) turėti ISSF stendinio šaudymo teisėjo licenciją ir galiojančią regėjimo 

patikrinimo paţymą;  

b) turėti didelę stendinio šaudymo patirtį; ir  

c) gerai išmanyti lygiavamzdţius šautuvus bei varţyboms taikomas ISSF 

taisykles.  

9.5.5.2 Pagrindinės teisėjo funkcijos yra šios:  

a) patikrinti, kad prieš rato pradţią šaudykloje būtų teisinga šaulių grupė;  

b) uţtikrinti, kad būtų taikoma tinkama procedūra, paskelbiant šaulį 

„NEDALYVAUJANČIU― (ţr. 9.16.5.3 punktą dėl 

„NEDALYVAUJANČIO“ sportininko);  

c) nedelsiant priimti sprendimus dėl PATAIKYTŲ taikinių (visais 

abejotinais atvejais, arba šauliui pareiškus nesutikimą, teisėjas, prieš 

priimdamas galutinį sprendimą, privalo pasitarti su teisėjų padėjėjais);  

d) nedelsiant priimti sprendimus dėl PRARASTŲ taikinių (teisėjas privalo 

duoti aiškų ir tikslų signalą dėl visų taikinių, kurie paskelbiami 

„PRARASTAIS―);  

e) nedelsiant priimti sprendimus dėl „NESAMO TAIKINIO― ir  

NETAISYKLINGŲ taikinių (jei įmanoma, teisėjas turi paskelbti „NĖRA 

TAIKINIO―, arba duoti kokį nors signalą prieš šauliui iššaunant);  

f) prireikus, skirti ĮSPĖJIMUS ar automatiškai ATIMTI taškus uţ taisyklių 

paţeidimus;  

g) uţtikrinti, kad kiekvieno šūvio rezultatas būtų teisingai uţrašytas;  

h) uţtikrinti, kad šauliai nebūtų trikdomi;  

i) kontroliuoti neteisėtą treniravimą;  

j) priimti sprendimus dėl iš šaulių gautų protestų;  

k) priimti sprendimus dėl sugadintų šautuvų;  

l) priimti sprendimus dėl gedimų;  
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m) uţtikrinti, kad ratas būtų vykdomas teisingai; ir  

n) uţtikrinti saugumo taisyklių taikymą.  

Dėmesio: Teisėjas privalo nedelsdamas priimti sprendimus dėl netaisyklingų 

taikinių.  

9.5.5.3 Teisėjo skiriami įspėjimai  

a) teisėjas privalo skirti įspėjimus uţ taisyklių paţeidimus (GELTONĄ 

KORTELĘ), ir įrašyti tokius įspėjimus į oficialią šaudyklos rezultatų 

kortelę; tačiau 

b) teisėjas negali vertinti nuobaudų ar diskvalifikacijos, uţ kurias yra 

atsakinga komisija. 
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9.5.6 Teisėjų padėjėjai  

9.5.6.1 Teisėjui turi padėti du (2) ar trys (3) teisėjų padėjėjai:  

a) jie paprastai skiriami rotacijos principu iš šaulių, šaudţiusių 

ankstesnėje grupėje;  

b) visi šauliai privalo atlikti šią funkciją, kai paskiriami; 

c) organizacinis komitetas gali suteikti kvalifikuotus pakaitinius  teisėjų 

padėjėjus;  

d) teisėjas gali priimti patyrusius pakaitinius teisėjo padėjėjus; ir  

e) treneris negali būti pakaitiniu teisėjo padėjėju, jei grupėje yra tos 

pačios valstybės sportininkas.  

9.5.6.2 Pagrindinės teisėjo padėjėjo pareigos yra:  

a) stebėti kiekvieną išmetamą taikinį;  

b) atidţiai stebėti, ar taikinys nesudūţta prieš paleidţiant šūvį;  

c) iš karto po šūvio duoti signalą teisėjui, jei jis (ji) pastebi, kad jo (jos) 

nuomone, taikinys (-iai) yra "PRARASTAS";  

d) jei reikia, paţymėti teisėjo sprendimo dėl kiekvieno šūvio rezultatą 

oficialioje rezultatų kortelėje;  

e) jei yra paklausiamas, patarti teisėjui visais kitais su taikiniais 

susijusiais klausimais;  

f) uţimti tokią padėtį, kad galėtų stebėti visą neuţstotą šaudymo zoną; ir  

g) nurodyti teisėjui tranšėjinio šaudymo rungtyje, jei į taikinį nepataikoma 

aikštelės ribose.  

9.5.6.3 Neatvykęs paskirtas teisėjo padėjėjas  

Jei sportininkas, paskirtas teisėjo padėjėju, neatvyksta, nepateikia atsisakymo 

vykdyti pareigas pateisinamų prieţasčių, arba nepateikia priimtino pakaitinio 

teisėjo padėjėjo, vertinimo komisija turi jį nubausti, iš galutinio rezultato 

atimdama po vieną (1) tašką uţ kiekvieną atsisakymą. Uţ besitęsiančius 

atsisakymus sportininkas gali būti diskvalifikuotas iš varţybų.  

9.5.6.4 Patarimai teisėjui 

Galutinį sprendimą visada priima teisėjas. Jei teisėjo padėjėjas nesutinka su 

sprendimu, jo pareiga patarti teisėjui, pakeliant ranką arba kitaip atkreipiant jo 

dėmesį. Tuomet teisėjas turi priimti galutinį sprendimą. 

9.6 ŠAUDYMO RUNGTYS IR VARŢYBŲ TVARKA 

9.6.1 Stendinio šaudymo rungtys yra:  

Tranšėjinio šaudymo rungtis - vyrai ir  tranšėjinio šaudymo rungtis- 

moterys 
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Dupletų šaudymas - vyrai ir dupletų šaudymas - moterys  

Šaudymas apvalioje aikštelėje - vyrai ir šaudymas apvalioje aikštelėkje - 

moterys  

Kiekvienos rungties programos yra tokios:  
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RUNGTIS 
Taikinių skaičius 

Individualios - vyrai Individualios - 

moterys 
Tranšėjinio šaudymo rungtis 

(serijomis po 25) 
125 + finalai 75 + finalai 

Dupletų šaudymas (5 ar 4 serijos po 

30 taikinių kiekviename) 
150 + finalai 120 

Šaudymas apvalioje aikštelėje 

(serijomis po 25) 

125 + finalai 75 + finalai 

 

9.6.2 Treniruotės 

9.6.2.1 Treniruotė prieš rungtį  

a) turi būti suteikiama kiekvienai rungčiai, prieš oficialių varţybų startą, 

tose pačiose šaudyklose ir su to paties modelio ir spalvos taikiniais, 

kurie bus naudojami oficialiose varţybose;  

b) vertinimo komisija turi patikrinti, ar taikiniai teisingai nustatyti visoms 

treniruotėms prieš varţybas;  

c) visas treniruočių laikas turi būti teisingai paskirstytas tarp 

dalyvaujančių šaulių, niekam nesuteikiant pranašumo; ir  

d) apvalioje aikštelėje turi būti suteikti du papildomi dupletai (atvirkštiniai 

dupletai 3 ir 5 vietose).  

9.6.2.2 Neoficialios treniruotės  

Organizacinis komitetas yra atsakingas uţ visos šaudyklos suteikimą 

neoficialioms treniruotėms, jis privalo:  

a) uţtikrinti, kad neoficialios treniruotės netrukdytų suplanuotų varţybų 

rungčių;  

b) teisingai paskirstyti tarp dalyvaujančių valstybių, kad nei vienai nebūtų 

suteiktas pranašumas; ir  

c) uţtikrinti, kad visi dalyvaujantys komandų vadovai būtų informuoti apie 

visus neoficialių treniruočių grafikus.  

9.7 TRANŠĖJINĖS AIKŠTELĖS VARŢYBŲ TAISYKLĖS 

9.7.1 Rungties vykdymas tranšėjinėje aikštelėje 

Visi grupės nariai, turintys pakankamai šaudmenų ir visą įrangą, reikalingą 

uţbaigti seriją, turi uţimti šaudymo vietas rezultatų kortelėje nurodyta tvarka. 

Šeštasis šaulys turi stovėti paţymėtoje zonoje (6 vietoje) uţ 1 vietos, 

pasiruošęs pereiti į 1 vietą, kai tik pirmasis šaulys bus iššovęs į taisyklingą 

taikinį, ir bus ţinomas rezultatas. Tuomet, kai bus uţbaigtos visos 

preliminarios procedūros (vardai ir pavardės, numeriai, teisėjų padėjėjai, 

taikinių apţiūrėjimas, bandomasis šaudymas ir kt.), teisėjas turi duoti 

komandą „STARTAS―. 

9.7.2 Metodas 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

a) kai pirmasis šalys bus pasiruošęs šauti, jis turi pakelti šautuvą prie 

peties ir aiškiai paprašyti taikinio, po to taikinys turi būti iš karto 

išmestas;  
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b) kai šūvio (-ų) rezultatas tampa ţinomas, taip pat turi pasielgti antrasis 

šaulys, po to trečiasis šaulys ir t.t. 

c) kai šaulys paprašo taikinio, jis turi būti paleistas nedelsiant, tik po 

ţmogaus reakcijos laiko, reikalingo paspausti mygtuką, jei paleidimas 

yra rankinis;  

d) į kiekvieną taikinį galima iššauti du (2) šūvius, išskyrus finalinius ratus 

ir visus persišaudymus prieš finalus ar finaluose, kai gali būti 

uţtaisytas tik vienas (1) šovinys;  

e) po to, kai pirmasis šaulys iššauna į taisyklingą taikinį, jis turi pasiruošti 

pereiti į 2 vietą, kai tik 2 vietoje esantis šaulys iššaus į taisyklingą 

taikinį; kiti grupės šauliai savo vietose turi daryti taip pat, rotacijai 

vykstant iš kairės į dešinę; 

f) visa ši seka turi tęstis, kol kiekvienas šaulys bus iššovęs į 25 taikinius 

(2 iš kairės, 2 iš dešinės ir 1 centre kiekvienoje iš penkių šaudymo 

vietų);  

g) ratui prasidėjus, šaulys gali uţdaryti šautuvą tik tada, kai baigia šaudyti 

ankstesnis šaulys;  

h) iššovęs šaulys negali palikti vietos, kol dešinėje esantis šaulys 

neiššaus į taisyklingą taikinį ir rezultatas nebus uţregistruotas, 

išskyrus kai šaulys uţbaigia šaudymą 5 vietoje, tuomet jis turi 

nedelsdamas eiti į 6 vietą, elgdamasis atsargiai, kad nesutrikdytų 

šaulių, kurie jam praeinant pro šalį yra šaudymo linijoje;  

i) einant tarp 1 ir 5 vietų, visi šautuvai turi būti nešami ATLAUŢTI, o tarp 

5 ir 6 vietų bei 6 ir 1 vietų – ATLAUŢTI ir IŠTAISYTI;  

j) kiekvienam šauliui, pirmą kartą uţtaisančiam savo šautuvą 6 vietoje, 

turi būti skiriamas ĮSPĖJIMAS (geltona kortelė), uţ kiekvieną paskesnį 

atvejį tame pačiame ture šaulys DISKVALIFIKUOJAMAS; ir  

k) nei vienas šaulys, baigęs šaudyti vienoje vietoje, negali pereiti į kitą 

vietą tokiu būdu, kuris trukdytų kitiems šauliams ar rungtynių 

pareigūnams.  

9.7.3 Pasirengimo laiko apribojimas 

a) kiekvienas šaulys privalo uţimti savo poziciją, uţdaryti šautuvą ir 

pareikalauti taikinio per dvylika (12) sekundţių po to, kai pirmesnis 

šaulys iššovė į taisyklingą taikinį, atlauţė šautuvą ir rezultatas buvo 

uţregistruotas, arba po to, kai teisėjas davė komandą „STARTAS―;  

b) nesilaikant šių nustatytų terminų, bus taikomos taisyklėse numatytos 

nuobaudos;  

c) kai grupę sudaro penki (5) ar maţiau šaulių, pasirengimo laikas turi 

būti pratęstas, kad 5 vietą palikęs šaulys turėtų pakankamai papildomo 

laiko pereiti į 1 vietą; ir  
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d) kvalifikaciniuose ratuose pasirengimo laiką turi kontroliuoti teisėjas. 

Finaluose pasirengimo laiką turi stebėti elektroninis laikmatis 

(9.17.2.5), valdomas teisėjo, atrinkto iš paskirtų varţybų teisėjų 

(9.17.2.6 b).  

9.7.4 Pertraukimai 

Jei šaudymo serija daugiau kaip penkioms (5) minutėms pertraukiamas dėl 

techninio gedimo, atsiradusio ne dėl sportininko kaltės, prieš tęsiant varţybas, 

grupei turi būti leidţiama stebėti po vieną (1) taisyklingą taikinį iš kiekvienos 

paleidimo mašinėlės toje grupėje, kurioje šaudymas buvo pertrauktas. 

Jei dėl techninio gedimo turi būti iš naujo paleistas taikinių sekos įtaisas, 

taškų skaičiavimas turi būti tęsiamas nuo to momento, kuriame prasidėjo 

gedimas ar paleidimas iš naujo, ir joks protestas dėl netolygaus taikinių 

pasiskirstymo nebus nagrinėjamas.  

9.7.5 Taikinių nuotoliai, kampai ir aukščiai  

9.7.5.1 Tranšėjinės mašinėlės nustatymo lentelė  

Visos tranšėjinės aikštelės taikinių paleidimo mašinėlės turi būti nustatytos iki 

varţybų pradţios, kiekvieną dieną pagal 1 (vieną) iš tranšėjinių aikštelių 

nustatymo I-IX lentelių, kurios traukiamos burtų keliu, priţiūrint techniniam 

atstovui ir vertinimo komisijai.  

9.7.5.2 Pageidautini specialieji nustatymai tranšėjinės aikštelės rungtims 

Dviejų (2) dienų varţybos (75 + 50) 

 

 1-oji DIENA 2-oji DIENA 

75 taikiniai 50 taikinių 

3 aikštelės 3 nustatymai (skirtingas nustatymas 

kiekvienai aikštelei) 

Pakeistas, tačiau tas pats nustatymas 

visoms aikštelėms 

4 aikštelės 
Tas pats nustatymas visoms 

aikštelėms 

Pakeistas, tačiau tas pats nustatymas 

1 ir 3 aikštelėms, ir pakeistas, tačiau 

tas pats nustatymas 2 ir 4 aikštelėms 

arba dviejų (2) dienų varţybos (50+75) 

 1-oji DIENA 2-oji DIENA 

 50 taikinių 75 taikiniai 

3 aikštelės Tas pats nustatymas visoms 

aikštelėms 

Pakeistas, tačiau skirtingas 

nustatymas kiekvienai aikštelei 

4 aikštelės 

Tas pats nustatymas 1 ir 3 

aikštelėms, ir skirtingas, tačiau tas 

pats nustatymas 2 ir 4 aikštelėms 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas visoms aikštelėms 
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Trijų (3) dienų varţybos (50+50+25) 

 1-oji DIENA 2-oji DIENA 3-oji DIENA 

 50 taikinių 50 taikinių 25 taikinių 

3 aikštelės Tas pats nustatymas 

visoms aikštelėms 

3 nustatymai (pakeistas, tačiau skirtingas nustatymas 

kiekvienai aikšteleii) 
arba 

3 aikštelės 
Tas pats nustatymas 

visoms aikštelėms 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas visoms 

aikštelėms 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas visoms 

aikštelėms 

4 aikštelės 

Tas pats nustatymas 1 

ir 3 aikštelėms, ir 

skirtingas, tačiau tas 

pats nustatymas 2 ir 4 

aikštelėms 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas visoms 

aikštelėms 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas visoms 

aikštelėms 

arba 

4 aikštelės Skirtingas nustatymas kiekvienai aikštelei 
Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas visoms 

aikštelėms 

arba trijų(3) dienų varţybos (50+25+50) 

 1-oji DIENA 2-oji DIENA 3-oji DIENA 

 50 taikinių 25 taikiniai 50 taikinių 

3 aikštelės 
3 nustatymai 

(skirtingas nustatymas kiekvienai aikštelei) 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas visoms 

aikštelėms 

4 aikštelės 

Tas pats nustatymas 1 

ir 3 aikštelėms, ir 

skirtingas, tačiau tas 

pats nustatymas 2 ir 4 

aikštelėms 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas visoms 

aikštelėms 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas 1 ir 3 

aikštelėms, ir skirtingas, 

tačiau tas pats nustatymas 

2 ir 4 aikštelėms 

arba trijų (3) dienų varţybos (25+50+50) 

 1-oji DIENA 2-oji DIENA 3-oji DIENA 

 25 taikiniai 50 taikinių 50 taikinių 

3 

aikštelės 

3 nustatymai (skirtingas nustatymas kiekvienai 

aikštelei) 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas visoms 

aikštelėms 

4 

aikštelės 

Tas pats nustatymas 

visoms aikštelėms 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas 1 ir 3 

aikštelėms, ir skirtingas, 

tačiau tas pats nustatymas 

2 ir 4 aikštelėms 

Pakeistas, tačiau tas pats 

nustatymas 1 ir 3 

aikštelėms, ir skirtingas, 

tačiau tas pats nustatymas 

2 ir 4 aikštelėms 

Dviejų (2) arba trijų (3) dienų varţybos 

5 

aikštelės 

5 nustatymai 

(skirtingas nustatymas kiekvienai aikštelei) 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

 

Jei pirmiau pateikti specialieji nustatymai nenaudojami, tuomet grupių grafikas 

turėtų būti sudarytas taip, kad kada tik įmanoma, kiekviena grupė šaudytų:  

a) tiek pat kartų kiekvienoje naudojamoje aikštelėje;  

b) tiek pat kartų pagal konkretų nustatymą;  

c) jei organizacinis komitetas kartu su vertinimo komisija nusprendţia, 

kad tranšėjinio šaudymo varţybos bet kuriai šaulių grupei (pvz., 

vyrams, moterims ar jaunimui) turi būti vedamos tik vienoje atskiroje 

aikštelėje, nustatymai turi būti keičiami po to, kai visi tos grupės šauliai 

uţbaigia penkiasdešimt (50) taikinių (išskyrus Pasaulio taurės varţybų 

finalą).  

9.7.5.3 Taikinių ribos  

Taikiniai turi būti nustatomi pagal pasirinktas I-IX lentelių schemas ir šiose 

ribose:  

a) aukštis 10 m -- nuo 1.5 m iki 3,0 m, leistinasis nuokrypis +/- 0,15 m;  

b) kampas -- ne didesnis uţ 45 laipsnius iš kairės ir dešinės; ir  

c) nuotolis -- 76,0 m +/-1,0 m (matuojant nuo duobės stogo priekinio 

krašto).  

9.7.5.4 Tranšėjinės mašinėlės nustatymo procedūra 

Kiekviena mašinėlė turi būti nustatoma mesti taikinį tokiu būdu:  

a) sureguliuokite nulio (0) laipsnių kampą, padėtis tiesiai į priekį; 

b) sureguliuokite spyruoklės įtempimą ir aukštį uţ 10 m į priekį nuo 

tranšėjinės aikštelės krašto priekinės kraštinės, kad būtų gautas 

reikalingas aukštis ir nuotolis; ir  

c) sureguliuokite reikalingą kampą, matuojant nuo padėties iš karto virš 

kiekvienos mašinėlės centro, virš tranšėjinės aikštelės krašto stogo.  

9.7.6 Vertinimo komisijos patikrinimai  

9.7.6.1 Bandomieji taikiniai 

a) Kiekvienos aikštelės nustatymai turi būti atliekami kiekvieną dieną 

prieš varţybų pradţią, vertinimo komisija turi patikrinti, patvirtinti ir 

uţantspauduoti šiuos nustatymus;  

b) kiekvieną dieną prieš varţybų pradţią, po to, kai tranšėjinės aikštelės 

yra sureguliuojamos ir patvirtinamos vertinimo komisijos, iš kiekvienos 

mašinėlės iš eilės turi būti išmetama po vieną (1) lėkštelę;  

c) bandomosios lėkštelės gali būti stebimos šaulių; ir  

d) visiems šauliams, treneriams ir komandos atstovams draudţiama eiti 
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prie tranšėjinės aikštelės kraštų po to, kai vertinimo komisija patikrina 

ir patvirtina tranšėjinių aikštelių nustatymus.  

9.7.6.2 Netaisyklinga trajektorija  

Kiekviena lėkštelė, skriejanti kitokia trajektorija, negu specifikuotas kampas, 

aukštis ir nuotolis, turi būti laikoma netaisyklinga.  

9.7.7 Atsisakytas taikinys 

Šaulys gali atsisakyti lėkštelės, jei:  

a) lėkštelė nėra paleidţiama iš karto po to, kai šaulys pareikalauja;  

b) šaulys yra akivaizdţiai sutrikdytas; arba 

c) teisėjas sutinka, kad lėkštelė buvo netaisyklinga.  

Šaulio veiksmų tvarka -- taikinio atsisakantis šaulys privalo tai parodyti, 

atlauţdamas šautuvą ir pakeldamas ranką. Tuomet teisėjas turi priimti 

sprendimą. 

9.7.8 „NESAMAS TAIKINYS“ 

9.7.8.1 „NESAMAS TAIKINYS― taikinys yra toks, kuris neišmetamas pagal šių 

taisyklių reikalavimus: 

a) „NĖRA TAIKINIO― sprendimas visada yra teisėjo atsakomybė;  

b) lėkštelė, kurią teisėjas paskelbia „NĖRA TAIKINIO―, visada turi būti 

pakartojama toje pačioje tranšėjinėje aikštelėje (neţiūrint to, ar į 

lėkštelę buvo pataikyta, ar ne). Tačiau šaulys negali jos atsisakyti, 

netgi jei mano, kad ji buvo mestas iš kitos mašinėlės toje pačioje 

grupėje; ir  

c) teisėjas turėtų pasistengti paskelbti „NĖRA TAIKINIO― prieš šauliui 

iššaunant. Tačiau jei teisėjas paskelbia „NĖRA TAIKINIO― tuo metu ar 

iš karto po to, kai šaulys iššauna, teisėjo sprendimas turi galioti ir 

lėkštelė turi būti pakartota, neţiūrint to, ar į lėkštelę buvo PATAIKYTA, 

ar ne.  

9.7.8.2 „NĖRA TAIKINIO― lėkštelė turi būti paskelbta, netgi jei šaulys iššovė tada, kai: 

a) pasirodė paţeista ar netaisyklinga lėkštelė;  

b) išmestos lėkštelės spalva aiškiai skiriasi nuo kitų varţybose ar 

treniruotėse prieš varţybas naudojamų lėkštelių spalvos;  

c) išmetamos dvi (2) lėkštelės;  

d) lėkštelė išmetama iš kitos grupės mašinos;  

e) šaulys iššauna be eilės;  

f) į lėkštelę iššauna kitas šaulys;  

g) teisėjas yra įsitikinęs, kad šaulys, paprašęs taikinio, buvo akivaizdţiai 

sutrikdytas kokio nors išorinio veiksnio;  
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h) teisėjas aptinka pradinį šaulio kojų padėties serijoje paţeidimą;  

i) teisėjas aptinka pradinį terminų paţeidimą;  

j) teisėjas dėl bet kokios prieţasties negali nuspręsti, ar į lėkštelę buvo 

PATAIKYTA, ar ne (tokiu atveju, prieš paskelbdamas sprendimą, 

teisėjas visada turi pasitarti su teisėjų padėjėjais);  

k) šūvis paleidţiamas netyčia, prieš šauliui pareikalaujant taikinio (tačiau 

jei tuomet šaulys iššauna į lentelę antrą šūvį, rezultatas turi būti 

įskaitytas); arba 

l) pirmasis šūvis nepataiko, o antrasis šaulio šūvis neiššauna dėl 

šautuvo ar šovinio leidţiamo gedimo. Tokiu atveju, lėkštelė turi būti 

paleista pakartotinai, į ją turi būti nepataikoma pirmuoju šūviu ir 

pataikoma tik antruoju šūviu. Jei į lėkštelę pataikoma pirmuoju šūviu, ji 

turi būti paskelbta „PRARASTU― taikiniu. 

9.7.8.3 Taikinys turi būti paskelbtas „NĖRA TAIKINIO―, su sąlyga, kad šaulys 

NEIŠŠOVĖ, kai:  

a) lėkštelė išmetama prieš šauliui jo pareikalaujant;  

b) lėkštelė neišmetama iš karto po to, kai šaulys jo pareikalauja (ţr. 

pastabą);  

c) lėkštelės trajektorija yra netaisyklinga (ţr. pastabą); 

d) yra šautuvo ar šovinio leidţiamas gedimas; arba  

e) šaulio pirmasis šūvis neiššauna dėl šautuvo ar šovinio leidţiamo 

gedimo, ir šaulys neiššauna antrojo šūvio; jei antrasis šūvis buvo 

paleistas, to šūvio rezultatas turi būti įskaitytas. 

Pastaba: Jei šaulys iššovė į taikinį, nepriimamos jokios pretenzijos dėl 

netaisyklingo taikinio, kai pretenzija dėl netaisyklingumo remiasi tik tariamu 

„greitu paleidimu― arba tariamu „lėtu paleidimu―, arba nukrypimu nuo nustatytų 

skriejimo linijų, nebent teisėjas paskelbtų „NĖRA TAIKINIO― prieš ar iš karto 

po šaulio šūvio. Kitaip sakant, jei šaulys iššauna, rezultatas turi būti 

uţregistruotas. 

9.7.8.4 Taikinys turi būti paskelbtas „PRARASTU―, kai:  

a) į jį nepataikoma jo skriejimo metu;  

b) jis tik brūkštelimas, neatskeliant nuo jo jokio matomo gabalo; 

c) šaulys, neturėdamas jokios leidţiamos prieţasties, neiššauna į 

taisyklingą taikinį, kurio buvo pareikalavęs;  

d) šaulys po šautuvo ar šovinio gedimo atlauţia šautuvą arba pajudina 

saugiklį, prieš teisėjui apţiūrint šautuvą;  

e) šaulys patiria trečią ar paskesnį šautuvo ar šovinio gedimą per vieną 

seriją;  

f) šaulys nepataiko pirmojo šūvio ir neiššauna antrojo šūvio dėl to, kad 

pamiršo įdėti į šautuvą antrąjį šovinį, atleisti pusiau automatinio 
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lygiavamzdţio šautuvo dėtuvės stabdiklį, arba dėl to, kad saugiklis dėl 

atatrankos po pirmojo šūvio nuslydo į „saugią― padėtį;  

g) šaulys negali iššauti iš šautuvo, nes neatleido saugiklio, arba pamiršo 

uţtaisyti šautuvą;  

h) paţeidţiamas terminas, ir šaulys toje pačioje serijoje jau buvo kartą 

įspėtas; arba 

i) paţeidţiama šaulio kojų padėtis, ir šaulys toje pačioje serijoje  jau 

buvo kartą įspėtas.  

 

9.8 DUPLETŲ ŠAUDYMO AIKŠTELĖS VARŢYBŲ TAISYKLĖS  

9.8.1 Rungties vykdymas dupletų šaudymo aikštelėje 

a) kiekvienas grupės narys, turintis pakankamai šaudmenų ir visą įrangą, 

reikalingą uţbaigti seriją, turi uţimti šaudymo vietas rezultatų kortelėje 

nurodyta tvarka;  

b) šeštasis šaulys turi stovėti paţymėtoje zonoje (6 vietoje) uţ 1 

šaudymo vietos, pasiruošęs pereiti į 1 vietą, kai tik pirmasis šaulys bus 

iššovęs į taisyklingą dupletą, ir bus ţinomi rezultatai; ir  

c) teisėjas, įsitikinęs, kad uţbaigtos visos preliminarios procedūros 

(vardai ir pavardės, numeriai, teisėjų padėjėjai, bandomasis 

šaudymas, taikinių apţiūrėjimas ir kt.), turi duoti komandą 

„STARTAS―. 

9.8.2 Metodas 

a) kai pirmasis šaulys bus pasiruošęs šauti, jis turi pakelti šautuvą prie 

peties ir aiškiai paprašyti dupleto, po to dupletas turi būti iš karto 

išmestas;  

b) kai šūvių rezultatas tampa ţinomas, taip pat turi pasielgti antrasis 

šaulys, po to trečiasis šaulys ir t.t.;  

c) po to, kai pirmasis šaulys iššauna į taisyklingą dupletą, jis turi 

pasiruošti pereiti į 2 vietą, kai tik 2 vietoje esantis šaulys iššaus į 

taisyklingą dupletą;  

d) kiti grupės šauliai savo vietose turi daryti taip pat, rotacijai vykstant iš 

kairės į dešinę;  

e) visa ši seka turi tęstis, kol kiekvienas šaulys bus iššovęs į reikalingą 

dupletų skaičių;  

f) serijai prasidėjus, šaulys gali uţdaryti šautuvą tik tada, kai baigia 

šaudyti ankstesnis šaulys; 

g) iššovęs šaulys negali palikti vietos, kol dešinėje esantis šaulys 

neiššauna į taisyklingą dupletą ir rezultatas neuţregistruojamas, 

išskyrus kai šaulys uţbaigia šaudymą 5 vietoje, tuomet jis turi 

nedelsdamas eiti į 6 vietą, elgdamasis atsargiai, kad nesutrikdytų 

sauliųų, kurie jam praeinant pro šalį yra šaudymo linijoje; 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

h) einant tarp 1 ir 5 vietų, visi šautuvai turi būti nešami ATLAUŢTI, o tarp 
5 ir 6 vietų bei 6 ir 1 vietų – ATLAUŢTI ir IŠTAISYTI; 

i) kiekvienam šauliui, pirmą kartą uţtaisančiam savo šautuvą 6 vietoje, 
turi būti skiriamas ĮSPĖJIMAS (geltona kortelė), uţ kiekvieną paskesnį 
tokį atvejį tame pačiame ture šaulys DISKVALIFIKUOJAMAS; ir  

j) nei vienas šaulys, baigęs šaudyti vienoje vietoje, negali pereiti į kitą 
vietą tokiu būdu, kuris trukdytų kitiems šauliams ar rungtynių 
pareigūnams.  

9.8.3 Pasirengimo laiko apribojimas 

a) šaulys privalo uţimti savo poziciją, uţdaryti šautuvą ir pareikalauti 
dupleto per dvylika (12) sekundţių po to, kai pirmesnis šaulys iššovė į 
taisyklingą taikinį, atlauţė šautuvą ir rezultatas buvo uţregistruotas, 
arba po to, kai teisėjas davė komandą „STARTAS―; 

b) nesilaikant šių nustatytų terminų, bus taikomos taisyklėse numatytos 
nuobaudos;  

c) kai grupę sudaro penki (5) ar maţiau šaulių, pasirengimo laikas turi 
būti pratęstas, kad 5 vietą palikęs šaulys turėtų pakankamai papildomo 
laiko pereiti į 1 vietą; ir 

d) kvalifikaciniuose ratuose pasirengmo laiką turi kontroliuoti teisėjas. 
Finaluose pasirengimo laiką turi stebėti elektroninis laikmatis 
(9.17.2.5), valdomas teisėjo, atrinkto iš paskirtų varţybų teisėjų 
(9.17.2.6 b). 

9.8.4 Pertraukimas 

Jei šaudymo ratas daugiau kaip penkioms (5) minutėms pertraukiamas dėl 
techninio gedimo, atsiradusio ne dėl šaulio kaltės, prieš tęsiant varţybas, 
grupei turi būti leidţiama stebėti po vieną (1) taisyklingą dupletą iš kiekvienos 
schemos. 

9.8.5 Taikinių nuotoliai, kampai ir aukščiai 

Dupletų šaudymo mašinėlės nustatymo lentelė 

Visos dupletų šaudymo aikštelės taikinių paleidimo mašinėlės turi būti 

nustatytos kiekvieną dieną iki varţybų pradţios pagal toliau pateiktą lentelę: 

 

Nustatymas / 

schema 

Mašinėlės 

Nr. 
Kampas* 

(laipsniais) 

Aukštis uţ 10m 

(+/-0,1m) 

Nuotolis 

(+/-1m) 
A 7(1) 5 iš kairės 3,00m  

55,00m 

(matuojant nuo krašto 

stogo priekinės kraštinės) 

 8(2) 0 3,50m 

B 8(2) 0 3,50m 

 9(3) 5 iš dešinės 3,00m 

C 7(1) 5 iš kairės 3,00m 

 9(3) 5 iš dešinės 3,00m 

Pastaba: 

Kampai turi būti nustatyti su vieno (1) laipsnio paklaida. 

Taikinių pasiskirstymas turi būti atsitiktinis, tačiau kiekvienas šaulys kiekvienoje šaudymo 
vietoje kuriuo nors kiekvienos serijos metu turi gauti vieną „A― schemos dupletą, vieną „B― 
schemos dupletą ir vieną „C― schemos dupletą. 
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9.8.6 Vertinimo komisijos patikrinimai 

Kiekvienos aikštelės nustatymai turi būti atliekami kiekvieną dieną prieš 

varţybų pradţią, vertinimo komisija turi patikrinti, patvirtinti ir uţantspauduoti 

šiuos nustatymus. 

9.8.6.1 Bandomieji taikiniai  

a) kiekvieną dieną prieš pirmojo varţybų rato pradţią, po to, kai 

tranšėjinės aikštelės yra sureguliuojamos ir patvirtinamos vertinimo 

komisijos, turi būti išmetamas vienas (1) taisyklingas bandomasis 

dupletas kiekvienai nuostatai,  vienas (1) „A‗ schemos dupletas, vienas 

(1) „B― schemos dupletas ir vienas (1)  „C― schemos dupletas; 

b) bandomieji taikiniai gali būti stebimi šaulių; ir  

c) visiems šauliams, treneriams ir komandos atstovams draudţiama įeiti 

prie tranšėjinės aikštelės kraštų po to, kai vertinimo komisija patikrina 

ir patvirtina tranšėjinių aikštelių nustatymus. 

9.8.6.2 Persišaudymo nustatymai 

Visi persišaudymai dupletų šaudymo aikštelėje prieš finalus turi būti vedami 

taip, kaip paaiškinta 9.15.5.3 punkte. Persišaudymai finaluose turi būti vedami 

pagal 9.17.2.9 punktą.  

Persišaudymai prieš finalus gali vykti bet kurioje paskirtoje aikštelėe. 

Persišaudymai finaluose turi vykti finalų aikštelėje.  

9.8.6.3 Netaisyklinga trajektorija 

Kiekvienas taikinys, skriejantis kitokia trajektorija, negu specifikuotas kampas, 

aukštis ar nuotolis, turi būti laikomas netaisyklingu.  

9.8.7 Atsisakytas dupletas 

Šaulys gali atsisakyti šauti į dupletą, jei:  

a) dupletas nėra paleidţiamas iš karto po to, kai šaulys pareikalauja;  

b) šaulys yra akivaizdţiai sutrikdytas; arba 

c) teisėjas sutinka, kad bet kuris iš taikinių buvo netaisyklingas.  

Šaulio veiksmų tvarka -- taikinio atsisakantis šaulys privalo tai parodyti, 

atlauţdamas šautuvą ir pakeldamas ranką. Tuomet teisėjas turi priimti 

sprendimą. 

9.8.8 „NĖRA TAIKINIO“ dupletas  

„NĖRA TAIKINIO― dupletas atsiranda, kai vienas arba abu taikiniai 

neišmetami pagal šių taisyklių reikalavimus:  

a) „NĖRA TAIKINIO― sprendimas visada yra teisėjo atsakomybė;  

b) dupletas, kurį teisėjas paskelbia „NĖRA TAIKINIO―, visada turi būti 

pakartojamas, neţiūrint to, ar į kurį nors taikinį arba abu taikinius buvo 

PATAIKYTA, ar ne; ir 
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c) teisėjas turėtų pasistengti paskelbti dupletą „NĖRA TAIKINIO― prieš 
šauliui iššaunant. Tačiau jei teisėjas paskelbia „NĖRA TAIKINIO― tuo 
metu ar iš karto po to, kai šaulys iššauna, teisėjo sprendimas turi 
galioti ir taikiniai turi būti pakartoti, neţiūrint to, ar į kurį nors taikinį 
arba abu taikinius buvo PATAIKYTA, ar ne. 

9.8.8.1 „NĖRA TAIKINIO“ dupletas turi būti paskelbtas, netgi jei šaulys iššovė tada, 
kai: 

a) pasirodė paţeistos ar netaisyklingos lėkštelės;  

b) išmestų lėkštelių spalva aiškiai skiriasi nuo kitų varţybose ar 
treniruotėse prieš varţybas naudojamų lėkštelių spalvos;  

c) išmetama tik viena (1) lėkštelė;  

d) abi lėkštelės neišmetamos vienu metu; 

e) lėkštelės susiduria; 

f) vienos (1) lėkštelės fragmentai sudauţo kitą lėkštelę; 

g) pirmasis šūvis sudauţo abi lėkšteles; 

h šaulys iššauna be eilės;  

i) į tą patį dupletą iššauna kitas šaulys;  

j) abu šūviai iššaunami vienu metu (ţr. 9.11.2 punktą „Leidţiamų gedimų 
skaičius―); 

k) teisėjas yra įsitikinęs, kad šaulys, paprašęs taikinio, buvo akivaizdţiai 
sutrikdytas kokio nors išorinio veiksnio;  

l) teisėjas aptinka pradinį šaulio kojų padėties serijoje paţeidimą;  

m) teisėjas aptinka pradinį terminų paţeidimą;  

n) teisėjas dėl bet kokios prieţasties negali nuspręsti, ar į kurią nors iš 
lėkštelių buvo PATAIKYTA, ar ne (tokiu atveju, prieš paskelbdamas 
sprendimą, teisėjas visada turi pasitarti su teisėjų padėjėjais);  

o) pirmasis šūvis nepataiko, o antrasis šaulio šūvis neiššauna dėl 
šautuvo ar šovinio leidţiamo gedimo. Tokiu atveju, pirmoji lėkštelė turi 
būti paskelbta „PRARASTU― taikiniu ir dupletas turi būti pakartotas, 
siekiant nustatyti tik antro šūvio rezultatą. 

9.8.8.2 Dupletas turi būti paskelbtas „NĖRA TAIKINIO―, su sąlyga, kad šaulys 
NEIŠŠOVĖ, kai:  

a) dupletas išmetamas prieš šauliui jo pareikalaujant;  

b) dupletas neišmetamas iš karto po to, kai šaulys jo pareikalauja (ţr. 
pastabą);  

c) bet kurio iš taikinių trajektorija yra netaisyklinga (ţr. pastabą); 

d) yra šautuvo ar šovinio leidţiamas gedimas; arba  

e) šaulio pirmasis šūvis neiššauna dėl šautuvo ar šovinio leidţiamo 
gedimo, ir šaulys neiššauna antrojo šūvio. Jei antrasis šūvis buvo 
paleistas, to šūvio rezultatas turi būti įskaitytas. 
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Pastaba: Jei šaulys iššovė į taikinį, nepriimamos jokios pretenzijos dėl 

netaisyklingo taikinio, kai pretenzija dėl netaisyklingumo remiasi tik tariamu 

„greitu paleidimu― arba tariamu „lėtu paleidimu―, arba nukrypimu nuo nustatytų 

skriejimo linijų, nebent teisėjas paskelbtų „NĖRA TAIKINIO― prieš ar iš karto 

po šaulio šūvio. Kitaip sakant, jei šaulys iššauna, rezultatas turi būti 

uţregistruotas. 

9.8.8.3 Taikinys turi būti paskelbtas „PRARASTU“, kai:  

a) į jį nepataikoma jo skriejimo metu;  

b) jis tik brūkštelimas, neatskeliant nuo jo jokio matomo gabalo; 

c) šaulys, neturėdamas jokios leidţiamos prieţasties, neiššauna į 

taisyklingą dupletą, kurio buvo pareikalavęs; taikiniai turi būti paskelbti 

„PRARASTAS― ir „PRARASTAS―; 

d) šaulys, neturėdamas jokios leidţiamos prieţasties, neiššauna antro 

šūvio; pirmojo šūvio rezultatas turi būti uţregistruotas, o antrasis 

teikinys turi būti paskelbtas „PRARASTU―; 

e) pirmasis šūvis paskelbiamas „PRARASTU―, ir šaulys neiššauna 

antrojo šūvio dėl to, kad pamiršo įdėti į šautuvą antrąjį šovinį, atleisti 

pusiau automatinio lygiavamzdţio šautuvo dėtuvės stabdiklį, arba dėl 

to, kad saugiklis dėl atatrankos po pirmojo šūvio nuslydo į „saugią― 

padėtį; taikiniai turi būti paskelbti „PRARASTAS― ir „PRARASTAS―; 

f) šaulys negali iššauti iš šautuvo, nes neatleido saugiklio, arba pamiršo 

uţtaisyti šautuvą, taikiniai turi būti paskelbti „PRARASTAS― ir 

„PRARASTAS―; 

g) paţeidţiamas terminas, ir šaulys toje pačioje serijoje jau buvo kartą 

įspėtas, taikiniai turi būti paskelbti „PRARASTAS― ir „PRARASTAS―; 

arba 

i) paţeidţiama šaulio kojų padėtis, ir šaulys toje pačioje serijoje jau buvo 

kartą įspėtas, taikiniai turi būti paskelbti „PRARASTAS― ir 

„PRARASTAS―.  

9.8.8.4 Rezultatas gedimo atveju:  

a) jei šaulys iššauna į pirmąjį taikinį, tačiau leidţiamas gedimas neleidţia 

iššauti antrojo šūvio, pirmojo šūvio rezultatas turi būti įrašytas ir 

dupletas pakartotas, siekiant nustatyti tik antrojo šūvio rezultatą;  

b) jei dėl šautuvo ar šovinio gedimo šaulys negali iššauti pirmojo šūvio, 

ir jis atlauţia šautuvą arba paliečia saugiklį prieš teisėjui apţiūrint 

šautuvą, taikiniai turi būti paskelbti „PRARASTAS― ir „PRARASTAS―; 

c) jei dėl šautuvo ar šovinio gedimo šaulys negali iššauti antrojo šūvio, 

ir jis atlauţia šautuvą arba paliečia saugiklį prieš teisėjui apţiūrint 

šautuvą, pirmojo šūvio rezultatas turi būti uţregistruotas, o antrasis 

taikinys turi būti paskelbtas „PRARASTU―; 

d) jei šaulys per vieną seriją patiria trečią ar paskesnį šautuvo ar šovinio 

gedimą pirmojo šūvio metu, taikiniai turi būti paskelbti „PRARASTAS― 

ir „PRARASTAS―; arba 
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e) jei šaulys per vieną seriją patiria trečią ar paskesnį šautuvo ar šovinio 

gedimą pirmojo šūvio metu, pirmojo šūvio rezultatas turi būti 

uţregistruotas, o antrasis taikinys turi būti paskelbtas „PRARASTU―. 

9.8.8.5 Rezultatas netyčia iššovus, jei:  

a) šūvis netyčia paleidţiamas prieš šauliui pareikalaujant taikinių, teisėjas 

turi paskelbti „NĖRA TAIKINIO― ir įspėti šaulį; tačiau jei tokia pati 

situacija pasikartoja antrą ar paskesnius kartus per turą, abu taikiniai 

turi būti paskelbti ―PRARASTAIS‖;  

b) šūvis netyčia paleidţiamas po to. kai šaulys pareikalauja taikinių, 

tačiau prieš taikiniams pasirodant, ir šaulys iššauna antrąjį šūvį, 

pirmasis taikinys turi būti paskelbtas „PRARASTU―, o antrasis taikinys 

turi būti įvertintas pagal antrojo šūvio rezultatą. Tačiau šauliui 

leidţiamas tik vienas (1) toks atvejis per tą pačią seriją. Jei tokia 

situacija pasikartoja antrą ar paskesnius kartus, abu taikiniai turi būti 

paskelbti „PRARASTAIS―; 

c) šūvis netyčia paleidţiamas po to. kai šaulys pareikalauja taikinių, 

tačiau prieš taikiniams pasirodant, ir šaulys neiššauna antrojo šūvio, 

pirmasis taikinys turi būti paskelbtas „PRARASTU―, o dupletas turi būti 

pakartotas, siekiant nustatyti tik antrojo šūvio rezultatą; arba  

d) Tačiau šauliui leidţiamas tik vienas (1) toks atvejis per tą pačią seriją. 

Jei tokia situacija pasikartoja antrą ar paskesnius kartus, abu taikiniai 

turi būti paskelbti „PRARASTAIS―. 

9.8.9 Iššovimas į ţemę  

Į ţemę iššovęs šaulys turi gauti pradinį įspėjimą (geltoną kortelę). Uţ 

pakartotinį atvejį tame pačiame ture abu taikiniai turi būti paskelbti 

„PRARASTAIS―, neţiūrint to, ar į juos buvo pataikyta, ar ne.  

9.9 APVALIOS AIKŠTELĖS VARŢYBŲ TAISYKLĖS 

9.9.1 Rungties vykdymas apvalioje aikštelėje 

Grupė turi susirinkti šaudykloje, šalia 1 šaudymo vietos, šauliai privalo turėti 

pakankamai šaudmenų ir visą įrangą, reikalingą uţbaigti turą.  

Teisėjas, įsitikinęs, kad uţbaigtos visos preliminarios procedūros (vardai ir 

pavardės, numeriai, teisėjų padėjėjai, bandomasis šaudymas, taikinių 

išbandymas ir kt.), turi duoti komandą „STARTAS―. 

9.9.2 Metodas 

Po to, kai duota komanda „STARTAS―:  

a) pirmasis šaulys privalo nueiti į 1 vietą, uţtaisyti šautuvą tik vienu (1) 

šoviniu, uţimti PARENGTIES PADĖTĮ ir aiškiai pareikalauti taikinio, po 

to per neapibrėţtą laiką, atsitiktinai svyruojantį nuo nulio (0)  iki trijų (3) 

sekundţių, iš aukštutinio bokštelio turi būti mestas taisyklingas 

taikinys; 
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b) kai suţinomas šūvio rezultatas, šaulys turi likti šaudymo vietoje, uţimti 

PARENGTIES PADĖTĮ ir uţtaisyti šautuvą dviem (2) šoviniais, 

pareikalauti dupleto ir iššauti į jį; 

c) kai suţinomi abiejų šūvių rezultatai, pirmasis šaulys turi palikti 

šaudymo vietą;  

d) tuomet tą patį turi atlikti antrasis šaulys, tada trečiasis ir t. t., kol visi 

grupės nariai bus iššaudė reikalaujamą seką 1 šaudymo vietoje;  

e) tuomet pirmasis šaulys turi eiti į 2 šaudymo vietą ir reikalaujama seka 

iššauti į nustatytą skaičių taikinių, o po jo tai iš eilės turi padaryti visi 

kiti grupės nariai;  

f) ši rotacija tęsiasi, kol visi grupės nariai bus atlikę šaudymą visose 

reikalaujamose šaudymo vietose;  

g) ne vienas grupės šaulys negali eiti į šaudymo vietą, kol neateina jo 

eilė, prieš teisėjo nurodymą šaudyti, arba prieš ankstesniam šauliui 

uţbaigiant šaudymą ir paliekant šaudymo vietą; ir  

h) nei vienas šaulys, baigęs šaudyti vienoje (1) šaudymo vietoje, negali 

eiti į kitą šaudymo vietą, kol šaudymo vietoje  neuţbaigs šaudyti visi 

šauliai, arba elgtis tokiu būdu, kuris trukdytų kitiems šauliams arba 

apsunkintų rungtynių pareigūnams atlikti jų pareigas. 

9.9.3 Varţybų tvarka 

9.9.3.1 Pasirengimo laikas. Šauliai turi pareikalauti ir iššauti į taikinius, laikydamiesi 

tokių terminų:  

a) kitas šaulys privalo uţimti šaudymo vietą per dešimt (10) sekundţių po 

to, kai teisėjas duoda komandą „STARTAS―, arba po to, kai pirmesnis 

šaulys palieka šaudymo vietą; 

b) šaulys privalo stovėti abiem kojomis visiškai šaudymo vietos ribose, 

atsistoti į savo poziciją, uţtaisyti šautuvą, uţimti PARENGTIES padėtį 

ir pareikalauti taikinių tokia seka, kokia yra reikalinga tai šaudymo 

vietai; 

c) tuomet šaulys turi per trumpiausią laiką pareikalauti kito pavienio 

taikinio ar dupleto į kurį turi iššauti iš tos šaudymo vietos;  

d) maksimalus bendras laikas, per kurį šaudymo vietą uţėmęs šaulys turi 

pareikalauti taikinių ir iššauti į juos tame punkte reikalaujama seka yra 

trisdešimt (30) sekundţių kvalifikaciniuose ratuose ir finaliniuose 

ratuose; ir  

e) kvalifikaciniuose ratuose pasirengimo laiką turi kontroliuoti teisėjas. 
Finaluose pasirengimo laiką turi stebėti elektroninis laikmatis 
(9.17.2.5), valdomas paskirto teisėjo.  
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9.9.3.2 Taikinių šaudymo seka kvalifikaciniuose ratuose  

Į kiekvieną taikinį gali būti iššautas tik vienas (1) šūvis.  

 

ŠAUDYMO VIETA TAIKINYS TVARKA 

1 
Pavienis Aukštas 

Dupletas Aukštas–ţemas 

2 
Pavienis Aukštas 

Dupletas Aukštas–ţemas 

3 
Pavienis Aukštas 

Dupletas Aukštas–ţemas 

4 
Pavienis Aukštas 

Pavienis Ţemas 

5 
Pavienis Ţemas 

Dupletas Ţemas–aukštas 

6 
Pavienis Ţemas 

Dupletas Ţemas–aukštas 

7 Dupletas Ţemas–aukštas 

4 
Dupletas Aukštas–ţemas 

Dupletas Ţemas–aukštas 

8 
Pavienis Aukštas 

Pavienis Ţemas 
 

9.9.3.3 Specialios procedūros 8 šaudymo vietoje:  

Kai grupė pasiekia 8 šaudymo vietą, jie turi sustoti šaudymo tvarka uţ 
teisėjo, kuris turėtų stovėti maţdaug penkių (5) metrų atstumu nuo 8 
šaudymo vietos, ant įsivaizduojamos linijos, nubrėţtos tarp 8 ir 4 šaudymo 
vietų centrų. 

Po to, kai teisėjas paskelbia „STARTAS―, kiekvienas šaulys, savo ruoţtu, 
privalo: 
a) uţimti poziciją aukštutinio bokštelio taikiniui; 
b) uţtaisyti šautuvą tik vienu (1) šoviniu; 
c) uţimti PARENGTIES padėtį;  
d) pareikalauti taikinio; ir  
e) šauti į aukštutinio bokštelio taikinį. 

Tuomet pasisukti pagal laikrodţio rodyklę (į dešinę, taikinių susikirtimo 
punkto kryptimi):  
a) uţimti padėtį ţemutinio bokštelio taikiniui;  
b) uţtaisyti šautuvą tik vienu (1) šoviniu;  
c) uţimti PARENGTIES padėtį;  
d) pareikalauti taikinio;  
e) šauti į ţemutinio bokštelio taikinį; ir  

f) kai bus ţinomas šio paskutinio šūvio rezultatas, šaulys turi palikti 

šaudymo vietą ir eiti į eilės galą uţ šaulių, kurie dar turi šaudyti. 

Kiekvienas šaulys turi tai padaryti iš eilės.  
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9.9.3.4 Šautuvo uţtaisymo šoviniais seka 

a) 8 šaudymo vietoje, ir šaudymui į aukštus, ir į ţemus taikinius, šautuvas 

turi būti uţtaisomas tik vienu (1) šoviniu;  

b) 4 šaudymo vietoje, kur reikia šauti į du (2) pavienius taikinius, prieš 

pareikalaujant pirmojo pavienio taikinio, šautuvas turi būti uţtaisomas 

2 (dviem) šoviniais;  

c) jei šaulys pamiršta uţtaisyti antrą vamzdį šaudymui į pavienius 

taikinius tose šaudymo vietose, kur reikia šauti į du (2) pavienius 

taikinius, ir prisimena po to, kai pareikalauja taikinio, arba kai išauna į 

pirmąjį taikinį, arba atlauţia šautuvą, kad uţtaisytų, arba pakelia ranką, 

kad paprašytų teisėjo leidimo uţtaisyti šautuvą, taikinys bus 

paskelbtas „PRARASTU―; 

d) kai šaudymas pertraukiamas, šautuvas turi būti atlauţiamas ir 

ištuštinamas; ir  

e) nei vienas šaulys negali palikti šaudymo vietos, kol jo šautuvas nebus 

atlauţtas ir ištuštintas.  

9.9.3.5 Bandomieji taikiniai  

Grupė gali matyti aukštutinio bokštelio ir ţemutinio bokštelio taisyklingus 

taikinius:  

a) iš 1 šaudymo vietos prieš pat pirmojo rato pradţią kiekvieną varţybų 

dieną; 

b) jei teisėjas paskelbia „NĖRA TAIKINIO―, šaulys gali paprašyti, kad po 

kiekvieno netaisyklingo taikinio būtų išmestas 1 (vienas) bandomasis 

taikinys, arba kad po netaisyklingo dupleto būtų išmestas vienas (1) 

bandomasis dupletas, su sąlyga, kad į netaisyklingą taikinį nebuvo 

iššauta, arba į abu netaisyklingo dupleto taikinius nebuvo iššauta; ir  

c) jei šaudymo ratas daugiau kaip penkioms (5) minutėms pertraukiamas 

dėl techninio gedimo, atsiradusio ne dėl šaulio kaltės, prieš tęsiant 

varţybas, grupei leidţiama stebėti po vieną (1) taisyklingą taikinį iš 

kiekvienos mašinėlės. 

9.9.3.6 Taikymasis aikštelėse  

Taikymosi ir parodomieji pratimai:  

a) gali būti atliekami tik 1 šaudymo vietoje, po to, kai teisėjas nurodo 

„STARTAS―. Šauliui po šautuvo uţtaisymo ir prieš iššaunant leidţiama 

(leidţiamose laiko ribose) pakelti šautuvą prie peties ir kelias 

sekundes taikytis ir į pavienį taikinį, ir į dupletą;  

b) tuomet, prieš pareikalaudamas taikinio (-ų), šaulys turi uţimti 

PARENGTIES padėtį; ir  

c) prieš rungties pradţią šauliui jokioje kitoje šaudymo vietoje 

neleidţiama atlikti taikymosi ar parodomųjų pratimų su šautuvu ar be 

šautuvo. 
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9.9.3.7 Taikinių nuotoliai ir aukščiai (ţr. 6.4.21.2 punktą)  

Apvalios aikštelės taikinių paleidimo mašinėlės turi būti nustatytos pagal 

specifikacijas iki varţybų pradţios. (Ramiu oru taikiniai turi skrieti 68,00 m +/- 

1,00 m atstumu, matuojant nuo bokštelio fasado uţ 1 ir 7 šaudymo vietų). 

Nustatymai prieš kiekvienos dienos varţybas turi būti vertinimo komisijos 

patikrinti, patvirtinti ir uţantspauduoti). 

9.9.3.8 Netaisyklinga trajektorija  

Kiekvienas taikinys, skriejantis kitokia trajektorija, negu specifikuotas kampas, 

aukštis ir nuotolis, turi būti laikomas netaisyklingu. 

9.9.3.9 Parengties padėtis  

Tuo momentu, kai šaulys pareikalauja taikinio iki tol, kol taikinys (-iai) 

pasirodo, šaulys turi stovėti PARENGTIES padėtyje su:  

a) abiem kojomis šaudymo vietos ribose;  

b) laikydamas šautuvą abiem rankomis;  

c) šautuvo buoţė liečia kūną; ir  

d) buoţės kulnas ant arba ţemiau ISSF oficialios ţenklinimo juostos ir 

aiškiai matomas teisėjui, stovint teisingoje padėtyje.  

 

9.9.3.10 Ţenklinimo juosta  

Siekiant padėti teisėjui kontroliuoti šaudymo padėtį, prie šaudymo liemenės 

(išorinio drabuţio) turi būti pritvirtinta ISSF oficiali ţenklinimo juosta.  

9.9.3.10.1 ISSF oficiali ţenklinimo juosta turi būti:  

a) 250 mm ilgio, 30 mm pločio, geltonos spalvos su juodu pakraščiu ir 

ISSF logotipu; ir  

b) nuolatinai pritvirtinta prie atitinkamos šaudymo liemenės pusės. 

Alkūnės viršūnė 

prie ISSF 

oficialios 

ţenklinimo 

juostos (250 mm 

ilgio, 30 mm 

pločio) viršaus 
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9.9.3.10.2 Ţenklinimo juostos patikrinimas  

Šauliai yra atsakingi uţ tai, kad ţenklinimo juosta būtų teisingoje padėtyje, 

kaip parodyta toliau 9.9.3.10.3. Vertinimo komisija teiks visiems šauliams 

prieinamą įrangos kontrolės konsultavimo paslaugą, pradedant nuo pirmosios 

treniruočių prieš varţybas dienos, kad šauliai, jei pageidauja, galėtų 

pasitikrinti savo įrangą prieš varţybas. Kad uţtikrintų ISSF taisyklių laikymąsi, 

vertinimo komisija varţybų metu atliks atsitiktinius patikrinimus, ir kiekvienas 

šaulys, pastebėtas paţeidęs taisykles, turės būti diskvalifikuotas (ţr. 9.4.1.1).  

9.9.3.10.3 Teisinga ţenklinimo juostos padėtis turi būti patikrinama tokiu būdu:  

a) visos išorinio drabuţio kišenės turi būti tuščios;  

b) kūną liečianti gaiduką spaudţianti ranka tuomet turi būti sulenkta į 

visiškai uţdarą padėtį aukštyn nukreiptu kampu, visiškai nepakeliant 

pečių į viršų;  

c) ţenklinimo juosta turi būti pritvirtinta nuolatinai, horizontaliai, ţemiau 

alkūnės viršūnės (ţr. pirmiau pateiktą piešinį);  

d) ant šaudymo liemenės, ţemiau ţenklinimo juostos, turi būti padaroma 

nepanaikinama ţyma; ir 

e) visus neteisėtus ţenklinimus bus reikalaujama tinkamai išdėstyti ir 

pakartotinai patikrinti, prieš leidţiant šauliui dalyvauti varţybose.  

9.9.3.11 Atsisakytas taikinys 

Šaulys gali atsisakyti šauti į taikinį, jei:  

a) taikinys nėra paleidţiamas per tinkamą laiką;  

b) dupleto atveju, taikiniai nėra paleidţiami vienu metu; 

c) šaulys yra akivaizdţiai sutrikdytas; arba 

c) teisėjas sutinka, kad taikinys buvo netaisyklingas dėl klaidingos 

trajektorijos.  

Šaulio veiksmų tvarka -- taikinio atsisakantis šaulys privalo tai parodyti, 

atlauţdamas šautuvą ir pakeldamas ranką. Tuomet teisėjas turi priimti 

sprendimą. 

9.9.3.12 „NĖRA TAIKINIO“  

a) „NĖRA TAIKINIO― yra taikinys, neišmetamas pagal šių taisyklių 

reikalavimus:  

b) „NĖRA TAIKINIO― sprendimas visada yra teisėjo atsakomybė;  

b) taikinys, kurį teisėjas paskelbia „NĖRA TAIKINIO―, visada turi būti 

pakartojamas, neţiūrint to, ar į taikinį buvo PATAIKYTA, ar ne; ir 

c) teisėjas turėtų pasistengti paskelbti taikinį „NĖRA TAIKINIO― prieš 
sportininkui iššaunant. Tačiau jei teisėjas paskelbia „NĖRA TAIKINIO― 
tuo metu ar iš karto po to, kai šaulys iššauna, teisėjo sprendimas turi 
galioti ir taikinys (-iai) turi būti pakartotas (-i), neţiūrint to, ar į juos buvo 
PATAIKYTA, ar ne. 
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9.8.8.1 „NĖRA TAIKINIO“ ar „NĖRA TAIKINIŲ“ turi būti paskelbtas, netgi jei 

šaulys iššovė tada, kai: 

a) pasirodė paţeistas taikinys;  

b) išmesto taikinio spalva aiškiai skiriasi nuo kitų varţybose ar 

treniruotėse prieš varţybas naudojamų taikinių spalvos;  

c) šaudant į pavienius taikinius, išmetami du (2) taikiniai;  

d) taikinys išmetamas ne iš tos mašinėlės; 

e) šaulio PARENGTIES padėtis neteisinga, ir šaulys toje serijoje nebuvo 

gavęs ankstesnio įspėjimo; 

f) teisėjas aptinka pradinį terminų paţeidimą; 

g) teisėjas aptinka pradinį šaulio kojų padėties serijoje paţeidimą; 

h) teisėjas yra įsitikinęs, kad šaulys, po to, kai paprašė taikinio (-ų), buvo 

akivaizdţiai sutrikdytas kokio nors išorinio veiksnio;  

i) teisėjas dėl bet kokios prieţasties negali nuspręsti, ar į taikinį buvo 

PATAIKYTA, ar jis buvo „PRARASTAS―, ar „NĖRA TAIKINIO―. Šiuo 

atveju, prieš paskelbdamas galutinį sprendimą, teisėjas visada turi 

pasitarti su teisėjo padėjėju; arba 

j) šaulys patyrė leidţiamą šautuvo ar šaudmens gedimą. 

9.9.3.12.2 Taikinys turi būti paskelbtas „NĖRA TAIKINIO“, su sąlyga, kad šaulys 

NEIŠŠOVĖ, kai:  

a) taikinys išmetamas prieš šauliui jo pareikalaujant;  

b) taikinys išmetamas daugiau kaip po trijų (3) sekundţių;  

c) taikinio trajektorija yra netaisyklinga; arba 

d) yra šautuvo ar šovinio leidţiamas gedimas. 

9.9.3.12.3 Papildomos „NĖRA TAIKINIO“ taisyklės, taikomos dupletams:  

Abu taikiniai turi būti paskelbti „NĖRA TAIKINIO― ir metamas pakartotinis 

dupletas, siekiant nustatyti abiejų šūvių rezultatą, kai: 

a) bet kuris iš taikinių yra netaisyklingas (ţr. pastabą);  

b) šaudant į dupletus, išmetamas tik vienas (1) taikinys;  

c) pirmasis šūvis sudauţo abu taikinius (šauliui leidţiami tik du (2) 

mėginimai bet kurioje šaudymo vietoje, jei tokia pati situacija atsitinka 

trečią kartą, pirmasis taikinys turi būti paskelbtas „PATAIKYTU―, o 

antrasis – „PRARASTU―); 

d) pirmo taikinio fragmentai sudauţo antrą taikinį; 

e) taikiniai susiduria; 

f) šaulys patiria leidţiamą šautuvo ar šovinio gedimą ir negali iššauti 

pirmo šūvio; arba 

g) abu šūviai iššaunami vienu metu; 

Pastaba: Jei teisėjas nepaskelbia „NĖRA TAIKINIO (-Ų)“ prieš arba iš karto 

po to, kai šaulys iššauna, nepriimamos jokios pretenzijos dėl netaisyklingo 

taikinio ar taikinių, jei į bet kurį taikinį buvo iššauta, kai pretenzija dėl 

netaisyklingumo remiasi tik tariamu „greitu paleidimu― arba tariamu „lėtu 

paleidimu―, arba nukrypimu nuo nustatytų skrydţio linijų. Kitaip sakant, jei 

šaulys iššauna, rezultatas turi būti uţregistruotas. 
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9.9.3.12.4 Šaudymas be eilės  

Jei šaulys netyčia iššauna be eilės, šūvio (-ų) rezultatas turi būti 

uţregistruotas, o šaulii skiriamas oficialus ĮSPĖJIMAS (geltona kortelė). Jei 

toks atvejis pasikartoja tame pačiame rate, taikinys(-iai) į kurį (-iuos) buvo 

šaunama, paskelbiamas (-i) „PRARASTU (-AIS)― ir klausimas perduodamas 

spręsti vertinimo komisijai. Šaulys gali būti DISKVALIFIKUOTAS (raudona 

kortelė).  

9.9.3.13 Prarastas taikinys  

Taikinys (-iai) turi būti paskelbiamas (-i) „PRARASTU (-AIS)―, kai:  

a) į jį NEPATAIKOMA;  

b) į jį PATAIKOMA uţ ribų;  

c) jis tik brūkštelimas, neatskeliant nuo jo jokio matomo gabalo;  

d) šaulys, neturėdamas jokios leistinos prieţasties, neiššauna į 

taisyklingą taikinį, kurio buvo pareikalavęs;  

e) šaulys negali iššauti iš šautuvo, nes neatleido saugiklio, arba pamiršo 

uţtaisyti šautuvą;  

f) šaulys po šautuvo ar šovinio gedimo atlauţia šautuvą arba pajudina 

saugiklį, prieš teisėjui apţiūrint šautuvą;  

g) šaulys patiria trečią ar paskesnį gedimą per vieną turą;  

h) šaulio PARENGTIES padėtis neatitinka taisyklių, ir šaulys tame 

pačiame ture jau buvo kartą įspėtas (GELTONA KORTELĖ);  

i) paţeidţiama šaulio kojų padėtis, ir šaulys toje pačioje serijoje jau buvo 

kartą įspėtas (GELTONA KORTELĖ); 

j) paţeidţiamas terminas, ir šaulys toje pačioje serijoje jau buvo kartą 

įspėtas (GELTONA KORTELĖ); arba 

k) šaudant į pavienius taikinius, šūvis netyčia paleidţiamas po to, kai 

šaulys paprašė taikinio, tačiau prieš taikiniui pasirodant. 

9.9.3.13.1 Papildomos „PRARASTO“ taikinio taisyklės, taikomos dupletams 

Dupletų atveju, papildomai taikomos šios taisyklės:  

a) kai šaulys be leistinos prieţasties nepataiko į taisyklingo dupleto, kurio 

jis buvo pareikalavęs, pirmąjį taikinį, taikiniai turi būti paskelbti 

„PRARASTAS― ir „PRARASTAS―;  

b) kai šaulys be leistinos prieţasties nepataiko į taisyklingo dupleto, kurio 

jis buvo pareikalavęs, antrąjį taikinį, pirmasis taikinys turi būti 

uţregistruotas pagal rezultatą, o antrasis taikinys turi būti paskelbtas 

„PRARASTU―; 

c) kai šaulys nepataiko į pirmąjį dupleto taikinį ir netyčia tuo pačiu šūviu 

pataiko į antrąjį taikinį, pirmasis taikinys turi būti paskelbtas 

„PRARASTU― ir dupletas pakartotas, siekiant nustatyti tik antrojo šūvio 

rezultatą. Pakartotiniame duplete (-uose) šaulys visuomet privalo šauti 
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į abu taikinius;  
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d) kai šūvis netyčia paleidţiamas po to, kai šaulys pareikalauja, tačiau 

prieš taikiniams pasirodant, pirmasis taikinys turi būti paskelbtas 

„PRARASTU― ir dupletas turi būti pakartotas, siekiant nustatyti tik 

antrojo šūvio rezultatą. Pakartotiniame duplete šaulys privalo šauti į 

abu taikinius;  

e) uţ antrą ir paskesnius netyčinius šūvius toje pačioje serijoje taikiniai 

turi būti paskelbti „PRARASTAS― ir „PRARASTAS―, ir teisėjas privalo 

skirti ĮSPĖJIMĄ (GELTONĄ KORTELĘ);  

f) jei šaulys nepataiko į pirmąjį dupleto taikinį, o antrajame šūvyje patiria 

leidţiamą gedimą, pirmasis taikinys turi būti paskelbtas „PRARASTU― 

ir dupletas pakartotas, siekiant nustatyti tik antrojo šūvio rezultatą. 

Pakartotiniame duplete šaulys privalo šauti į abu taikinius; arba 

g) jei šaulys pataiko į pirmąjį dupleto taikinį, o per antrąjį šūvį patiria 

leidţiamą gedimą, pirmasis šūvis turi būti paskelbtas „PATAIKYTU“, o 

dupletas pakartotas, siekiant nustatyti tik antrojo šūvio rezultatą. 

Pakartotiniame duplete šaulys privalo šauti į abu taikinius.  

9.10 VARŢYBŲ ADMINISTRAVIMAS 

9.10.1 Šaudymo grafikai 

a) ne vėliau kaip per dvi (2) valandas po techninio susirinkimo, 

vykstančio dieną prieš varţybas, šauliai ir komandos atstovai turi būti 

informuoti apie tikslų starto laiką, grupės ir šaudyklos grafikus bei 

grupėse paskirstytas pozicijas;  

b) šauliai ir komandos atstvoai turi būti informuoti apie šaudyklų grafikus 

treniruotėms prieš varţybas ne vėliau kaip iki 18:00 dieną prieš; ir  

c) jei dėl bet kurios prieţasties tampa būtina pakeisti bet kuriuos 

šaudymo grafikus, komandų vadovai turi būti nedelsiant informuoti, 

iškabinant naujus grafikus pagrindinėje skelbimų lentoje ir paskelbiant 

stendinio šaudymo šaudyklos rezultatų lentoje bei išdalinant juos 

visoms dalyvaujančioms komandoms. 

9.10.2 Sportininko keitimas 

Jei šaulys varţybose iššovė šūvį ir turi pasitraukti, jo pakeisti negalima. Ši 

taisyklė taikoma ir varţyboms, sudarytoms iš kelių dalių, arba vykstančioms 

kelias dienas. 

9.10.3 Programos pertraukimai 

Jei šaudymas prasidėjo, jis turi būti tęsiamas be pertrūkių pagal programą, 

išskyrus saugumo prieţastis, mechaninius gedimus, blogo apšvietimo 

sąlygas, ekstremalias oro sąlygas ir kitus priverstinius programos vėlavimus, 

kurie gali turėti didelės įtakos varţybų kokybei.  

Stipraus lietaus, audros ar perkūnijos atveju šaudymą gali pertraukti tik 

vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas su vertinimo komisijos pritarimu. 
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9.10.4 Paskirstymas į grupes  

9.10.4.1 Grupės sudėtis  

a) Grupę turi sudaryti šeši (6) nariai, išskyrus atvejus, kai  neįmanoma 

paskirstyti visiškai po lygiai; ir  

b) Grupės su maţesniu negu 5 (penkių) narių skaičiumi 

neleidţiamos, išskyrus atvejus, kai šaulys paskelbiamas 

„NEDALYVAUJANČIU― ratu prasidedant, arba kai šaulys dėl bet 

kokios prieţasties turi palikti ratą.  

9.10.4.2 Pagalbiniai šauliai („uţpildytojai“)  

Organizacinis komitetas turėtų turėti laisvų patyrusių šaulių, galinčių veikti 

kaip pagalbiniai šauliai:  

a) jei grupę sudaro maţiau negu penki (5) nariai, nustatyti burtų keliu, ji 

turėtų būti uţpildyta patirties standartus atitinkančiais nesivarţančiais 

šauliais; ir  

b) šių pagalbinių šaulių rezultatai turėtų būti skelbiami įprasta tvarka 

oficialioje rezultatų kortelėje, siekiant uţtikrinti tęstinumą. Tačiau jų 

vardai, pavardės ir šalies pavadinimas neturi būti skelbiami. 

9.10.4.3 Burtų traukimas paskirstymui į grupes 

a) Burtų traukimas paskirstant į grupes kvalifikaciniuose ratuose turi būti 

atliekamas, paskirstant šalių šauliuss taip, kad nei vienoje grupėje 

nebūtų daugiau negu vienas (1) kiekvienos šalies sportininkas 

(išskyrus Pasaulio taurės finalus ir Olimpines ţaidynes, jei būtina);  

b) Šaulių paskirstymas į grupes ir pozicijas grupėse turi būti atliekamas 

burtų keliu, priţiūrint techniniam (-s) atstovui (-ams). Tai galima 

padaryti, naudojant šiam tikslui pritaikytą kompiuterinę programą; ir  

c) Atsitiktinis šaudyklų paskirstymas ir turų parinkimas turi būti 

atliekamas priţiūrint techniniam (-s) atstovui (-ams). 

9.10.4.4 Grupių koregavimas 

Vertinimo komisija kartu su organizaciniu komitetu, pritarus  techniniam (-s) 

atstovui (-ams), gali pakoreguoti burtų traukimą, tačiau tik siekiant uţtikrinti, 

kad būtų įvykdyti paskirstymo į grupes burtų keliu reikalavimai. 

9.10.4.5 Šaudymo tvarka  

Organizacinis komitetas, priţiūrimas vertinimo komisijos, turi kiekvieną dieną 

keisti grupių šaudymo tvarką ir šaudymo tvarką grupėse. Tai galima padaryti, 

nurodant grupėms ir kiekvienos grupės nariams šaudyti atvirkštine tvarka, 

arba padalinant grupes  vertinimo komisijos suderintu būdu.  
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9.11 GEDIMAI  

9.11.1 Gedimo apibrėţimas  

Kai tinkamai uţtaisytas šautuvas neiššauna paspaudus gaiduką (dėl 

mechaninio gedimo arba uţsikirtimo), arba kai šovinys su defektais neiššauna 

visa jėga po smūgio į kapsulę, arba kai vieną kartą paspaudus gaiduką, arba 

šautuvo su dviem gaidukais atveju, nevalingai suveikus abiems gaidukams, 

vienu metu iššaunami abu šoviniai, turi būti registruojamas GEDIMAS.  

9.11.2 Leidţiamas gedimų skaičius  

Šauliui leidţiami ne daugiau kaip du (2) gedimai per vieną seriją, neţiūrint to, 

ar jis pasikeitė šautuvą ir šaudmenis, ar ne. 

a) Visi taisyklingi taikiniai, į kuriuos šaunant toje pačioje serijoje bus 

patirtas papildomas šautuvo ar šaudmenų gedimas, bus paskelbtas 

„PRARASTU―, neţiūrint to, ar šaulys mėgino iššauti, ar ne; ir  

b) Jei po gedimo teisėjas sutiks su šauliu, kad šautuvą reikia taisyti, galima 

imtis veiksmų pagal taisykles „Sugedusiems lygiavamzdţiams 

šautuvams― (9.11.6 taisyklė).  

9.11.3 Vamzdţio pasirinkimas  

Jei šaulys naudoja dvivamzdį lygiavamzdį šautuvą, daroma prielaida, kad 

šaulys pirmiausia šauna iš apatinio vamzdţio (arba dešiniojo vamzdţio, jei 

vamzdţiai išdėstyti šalia vienas kito), nebent jei šaulys prieš kiekvieną seriją 

nurodo teisėjui, kad jis ketina daryti kitaip.  

9.11.4 Tvarka gedimo atveju  

Sprendimus dėl šautuvo ar šovinio gedimų turi priimti teisėjas.  

9.11.4.1 Šautuvui neiššovus dėl bet kokios prieţasties, šaulys privalo:  

a) laikyti šautuvą nukreiptą į taikinio skriejimo zoną;  

b) neatlauţti šautuvo;  

c) neliesti saugiklio;  

d) jei paprašoma, saugiai perduoti šautuvą teisėjui apţiūrėti; ir  

e) atsakyti į visus teisėjo klausimus.  

Pastaba: šaulys yra atsakingas uţ šautuvo patikrinimą po to, kai teisėjas 

jį sugrąţina.  

9.11.4.2 Šie dalykai nelaikomi gedimais:  

a) šaulys atliko neteisingas manipuliacijas su mechanizmu; 

b) šovinys buvo įdėtas į neteisingą šautuvo lizdą; arba 

c) šaulys padarė bet kokią klaidą.  
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9.11.4.3 Šaudmenų gedimai (uţsikirtimai)  

Sprendimus dėl šaudmenų gedimų turi priimti teisėjas. Šie dalykai laikomi 

šaudmenų gedimais, jei aiškiai matomas skeliamojo gaiduko paliktas 

įspaudas:  

a) neuţsidega parako uţtaisas;  

b) iššauna tik kapsulė;  

c) nėra parako uţtaiso; arba  

d) kurios nors uţtaiso dalys lieka vamzdyje.  

Neteisingo dydţio šoviniai negali būti laikomi defektų turinčiais šaudmenimis. 

(Pavojinga uţtaisyti 12 kalibro šautuvą 20 ar 16 kalibro šoviniais, be to, šauliui 

gali būti skirtos nuobaudos uţ nesaugų šautuvo naudojimą).  

9.11.5 Veiksmai po to, kai paskelbiama apie gedimus  

9.11.5.1 Jei teisėjas nusprendţia, kad šautuvas sugedęs, arba kad šautuvo ar 

šaudmenų gedimas atsirado ne dėl šaulio kaltės, ir kad šautuvo negalima 

pakankamai greitai pataisyti, šaulys gali naudoti kitą patvirtintą šautuvą, jei jį 

galima gauti per tris (3) minutes po to, kai šautuvas buvo paskelbtas 

„SUGEDĘS―;  

ARBA 

9.11.5.2 Šaulys, gavęs teisėjo leidimą, gali palikti grupę ir uţbaigti šaudyti į likusius 

serijos taikinius vyriausiojo teisėjo nustatytu laiku.  

9.11.6 Neveikiantys lygiavamzdţiai šautuvai 

Sprendimus dėl sugedusių lygiavamzdţių šautuvų turi priimti teisėjas.  

Lygiavamzdis šautuvas gali būti laikomas sugedusiu, jei:  

a) iš jo negalima iššauti;  

b) šaulys, patyręs du (2) šautuvo ar šaudmenų gedimus per vieną seriją, 

gauna teisėjo leidimą jį pakeisti;  

c) jis neišmeta išautos tūtos dėl mechaninio defekto; arba  

d) dėl bet kokios kitos prieţasties, kuri daro šautuvą netinkamu naudoti.  

9.11.7 Kompensuojamosios serijos uţbaigimo tvarka  

9.11.7.1 Tranšėjinio šaudymo rungtis 

Šaulys, kuriam buvo paskirtas laikas ir teisingą schemą turinti aikštelė, turi 

stovėti uţ šaudymo vietos, iš kurios bus šaudoma, ir jam parodomi visi trys (3) 

tos grupės taikiniai, po to teisėjas turi duoti komandą „STARTAS―. Tuomet 

šaulys privalo eiti į šaudymo vietą ir šaudyti įprastu būdu. Po to jis turi šaudyti 

iš likusių šaudymo vietų, kad uţbaigtų seriją. 
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9.11.7.2 Dupletų šaudymas  

Šaulys, kuriam buvo paskirtas laikas ir aikštelė, turi stovėti uţ šaudymo 

vietos, iš kurios bus šaudoma, ir jam leidţiama perţiūrėti taisyklingų dupletų 

„A― schemą, „B― schemą ir „C― schemą, po to teisėjas turi duoti komandą 

„STARTAS―. Tuomet šaulys privalo eiti į šaudymo vietą ir įprastu būdu iššauti 

į dupletą. Po to jis turi šaudyti iš likusių šaudymo vietų, kad uţbaigtų seriją.  

9.11.7.3 Šaudymas apvalioje aikštelėje 

Šaulys, kuriam buvo paskirta aikštelė ir laikas, turi stovėti uţ šaudymo vietos, 

iš kurios bus šaudoma, ir jam leidţiama perţiūrėti taisyklingą aukštą ir ţemą 

taikinį, po to teisėjas turi duoti komandą „STARTAS―. Tuomet šaulys privalo 

eiti į šaudymo vietą ir įprastu būdu iššauti į reikalingą taikinių skaičių. Po to jis 

turi šaudyti iš likusių šaudymo vietų, kad uţbaigtų seriją.  

9.11.8 Kompensuojamoji serija (rezultato patvirtinimas)  

Teisėjas privalo uţtikrinti, kad kompensuojamosios serijos ir pradinės 

pertrauktos serijos taškai būtų teisingai sudėti ir pasirašyti šaulio bei teisėjo, 

prieš nunešant kortelę į klasifikavimo tarnybą.  

9.12 VARŢYBŲ APRANGA IR ĮRANGA  

Taip pat ţr. BTT 6.7.  

9.12.1 Sportininkų apranga (taip pat ţr. BTT 6.12 ir 6.19)  

a) leidţiamos sportinės kelnės, treniruočių (sportinio apšilimo) kelnės ir 

striukės vyrams bei moterims, ir sportinės palaidinės, sijonai / 

suknelės moterims. Draudţiami mėlyni dţinsai;  

b) neleidţiama avėti batų atvirais pirštais ar kulnais, sandalų ar panašaus 

apavo;  

c) leidţiami šortai ar sijonai, ne trumpesni kaip 15 cm virš kelio girnelės 

centro; 

d) neleidţiama dėvėti marškinių, marškinėlių ar panašios aprangos su 

trumpesnėmis, negu 10 cm rankovėmis ar be rankovių; ir  

e) draudţiama apranga iš kamufliaţinės medţiagos.  

9.12.2 BIB (starto) numeriai  

BIB (starto) numerius turi dėvėti visi šauliai:  

a) ant nugaros ir virš juosmens;  

b) visą laiką, kol dalyvauja treniruotėse prieš varţybas ir varţybose; 

c) jei šaulys nedėvi starto numerio, jam neleidţiama pradėti ar tęsti; ir  

d) BIB numeris turi būti kaip galima didesnis, tačiau negali būti maţesnis 

negu 20 mm aukščio.  
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9.12.3 Nacionalinio TOK tapatybė  

Šaulio šalies TOK santrumpa bei šaulio pavardė ir vardo pirmoji raidė turi būti 

uţrašyti lotyniškomis raidėmis (TOK santrumpa viršuje) viršutinio šaudymo 

drabuţio nugaros pusėje ant pečių ir virš starto numerio).  

9.12.4 Šoniniai akidangčiai  

Leidţiama naudoti ne daugiau kaip 60 mm gylio šoninius akidangčius, 

pritvirtintus prie skrybėlės, kepurės, šaudymo akinių ar galvos raiščio Ţiūrint iš 

šono, akidangčiai neturi tęstis toliau į priekį, kaip iki centrinio kaktos taško. 

 

9.13 TAIKINIAI – TAISYKLINGI, NETAISYKLINGI, PAŢEISTI, PATAIKYTI, 

PRARASTI IR NESAMI 

9.13.1 Taisyklingas taikinys  

a) taisyklingas taikinys yra vienas (1) visas taikinys, pareikalautas šaulio 

ir paleistas pagal taisykles; ir  

b) taisyklingas dupletas yra du (2) visi taikiniai, pareikalauti šaulio ir 

paleisti vienu metu pagal taisykles.  

9.13.2 Netaisyklingas taikinys 

Netaisyklingas taikinys yra taikinys, paleistas ne pagal taisykles. 
Netaisyklingas dupletas atsiranda tada, kai: 

a) vienas (1) arba abu taikiniai yra netaisyklingi;  

b) taikiniai neišmetami vienu metu;  

c) pasirodo tik vienas (1) taikinys; arba 

d) bet kuris taikinys pasirodo paţeistas.  

9.13.3 Paţeistas taikinys  

a) Paţeistas taikinys yra bet koks taikinys, kurs pagal bendrąsias molinių 
lėkštelių specifikacijas (BTT 6.3.7.1) nėra sveikas; ir  

b) Paţeistas taikinys reiškia „NĖRA TAIKINIO― ir visada turi būti 
pakartojamas. 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

9.13.4 PATAIKYTAS taikinys  
a) Taikinys paskelbiamas „PATAIKYTU―. kai taisyklingas taikinys 

paleidţiamas ir į jį pataikoma pagal rungties taisykles, ir nuo jo 

atskeliamas bent vienas (1) matomas gabalas;  

b) taikinys, kuris tik brūkštelimas, bet nuo jo neatskeliamas joks matomas 

gabalas, nelaikomas „PATAIKYTU―; 

c) kur naudojami milteliais uţpildyti („dūminiai―) taikiniai,  taikinys turi būti 

paskelbtas „PATAIKYTU― ir tada, kai po šūvio iš taikinio akivaizdţiai 

pasirodo milteliai; ir  

d) Visus sprendimus dėl „PATAIKYTO―, „PRARASTO―, 

„NETAISYKLINGO― arba „NĖRA TAIKINIO― taikinių galutinai turi 

priimti teisėjas.  

Pastaba: Draudţiama pakelti molinę lėkštelę iš aikštelės, kad būtų nustatyta, 

ar ji „PATAIKYTAS―, ar ne.  

9.13.5 „PRARASTAS“ taikinys 

Taikinys (-iai) turi būti paskelbtas (-i) „PRARASTU (-AIS)―, kai: 

a) ų taikinį nepataikoma, jam skriejant šaudymo ribose;  

b) jis tik brūkštelimas, bet nuo jo neatskeliamas joks matomas gabalas;  

c) šaulys neiššauna į taisyklingą taikinį, kurio pareikalavo, ir nėra jokios 

mechaninės ar kitokios išorinės prieţasties, kuri būtų sukliudţiusi 

šauliui iššauti;  

d) šaulys negali iššauti iš šautuvo dėl bet kokios prieţasties, priskiriamos 

šaulio kaltei;  

e) šaulys negali iššauti, nes neatleido saugiklio, saugiklis nuslydo į 

„saugią― padėtį, arba šaulys pamiršo uţtaisyti šautuvą; 

f) pusiau automatinio šautuvo atveju, šaulys neatleido stabdiklio ant 

dėtuvės;  

g) jei šaulys po gedimo atlauţia šautuvą arba paliečia saugiklį, prieš 

teisėjui apţiūrint šautuvą; arba  

h) tai trečias ar paskesnis gedimas per vieną seriją.  

9.13.6 „NESAMI TAIKINIAI“  

a) „NESAMAS TAIKINYS― yra nesusijęs su varţybomis ir visada turi būti 

pakartojamas; 

b) jei įmanoma, teisėjas privalo pranešti „NĖRA TAIKINIO― prieš šauliui 

iššaunant,  tačiau jei jis praneša „NĖRA TAIKINIO― po to, kai šaulys 

iššauna, „NĖRA TAIKINIO― turi būti paskelbtas neţiūrint ar į taikinius 

buvo pataikyta, ar ne; ir  

c) po to, kai paskelbiama „NĖRA TAIKINIO―, šaulys gali atlauţti šautuvą 

ir pakeisti savo padėtį. 

9.14 KLASIFIKAVIMO IR TAŠKŲ SKAIČIAVIMO PROCEDŪROS  

Vertinimo komisijos narį, atsakingą uţ stendinio šaudymo klasifikavimo ir 

taškų skaičiavimo procedūras, paskirs ISSF arba Techninis atstovas, 

bendradarbiaudamas su Stendinio šaudymo vertinimo komisijos pirmininku, iš 

paskirtųjų vertinimo komisijos narių.  
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9.14.1 Klasifikavimo tarnyba 

9.14.1.1 Klasifikavimo tarnybos pareiga PRIEŠ varţybas:  

a) paruošti rezultatų korteles kiekvienai grupei; ir  

b) uţtikrinti, kad teisinga rezultatų kortelė būtų atitinkamoje grupėje 

reikiamoje šaudykloje.  

9.14.1.2 Klasifikavimo tarnybos pareiga PO kiekvieno turo:  

a) priimti ir patikrinti pataikytų taikinių bendras sumas bei patvirtinti 

rezultatus;  

b) uţrašyti rezultatus;  

c) nedelsiant paskelbti preliminarius rezultatus šaudyklos skelbimų 

lentoje; ir  

d) jei kuris nors rezultatas nėra galutinis dėl protesto, jis turi būti 

praleistas, o likę rezultatai paskelbti. 

9.14.1.3 Klasifikavimo tarnybos pareiga kiekvienos šaudymo dienos PABAIGOJE:  

a) susumuoti oficialius rezultatus per trumpiausią galimą laiką; 

b) parengti tikslų preliminarių rezultatų biuletenį, skirtą išplatinti spaudai, 

komandų pareigūnams, vertinimo komisijai ir techniniam atstovui (-

ams);  

c) nedelsiant parengti ir paskelbti tikslų galutinių rezultatų biuletenį;  

d)  paskelbti tikslų galutinių rezultatų sąrašą, su nurodytomis pavardėmis, 

vardais (be santrumpų), startiniais numeriais ir TOK santrumpomis 

kiekvieno šaulio šaliai, kai tik bus įmanoma, pasibaigus bet kokiam 

taikomam protestų pateikimo laikui; ir  

e) maţiausiai 12 mėnesių po varţybų pabaigos organizacinis komitetas 

turi saugoti šaudyklos rezultatų korteles, rodančias kiekvieno taikinio, į 

kurį buvo šaudoma, rezultatus.  

9.14.2 Taškų skaičiavimo tvarka  

Taškų skaičiavimas oficialiai atliekamas kiekvienoje šaudykloje, kiekviename 

rate, sudarytame iš 25 taikinių tranšėjinio šaudymo rungtyje ir šaudymo 

apvalioje aikštelėje ir 15 dvigubų taikinių dupletų šaudymo rungtyse:  

a) visuose ISSF čempionatuose individualius rezultatus kiekvienoje 

šaudykloje turi saugoti du (2) atskiri asmenys, paprastai teisėjų 

padėjėjai;  

b) vienas asmuo turi vesti nuolatinę oficialią rezultatų kortelę; ir  

c) antras asmuo turi tvarkyti rankinę rezultatų lentą, išskyrus tai, kad ten, 

kur naudojama elektroninė švieslentė, ją turi tvarkyti teisėjas.  

9.14.3 Rezultatų lentos  

9.14.3.1 Šaudyklos su elektroninėmis rezultatų lentomis  

Teisėjas privalo kontroliuoti elektroninių rezultatų lentių darbą. 
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9.14.3.2 Teisėjų padėjėjais turi būti paskirti trys (3) asmenys tokia tvarka:  

a) pirmasis asmuo turi uţimti padėtį uţ ugnies linijos ir vesti nuolatinę 
oficialią rezultatų kortelę;  

b) antrasis asmuo turi uţimti padėtį šalia elektroninės rezulta\tų lentos ir 
uţtikrinti, kad rezultatai būtų rodomi teisingai; jei rezultatas 
uţregistruojamas neteisingai, padėjėjas turi nedelsiant pranešti 
teisėjui; ir  

c) trečiasis asmuo turi uţimti padėtį priešingoje pusėje, negu rezultatų 
lenta, ir taip pat tikrinti, kad rezultatų lentoje rodomi rezultatai būtų 
teisingai uţregistruoti.  

9.14.3.3 Matomos rezultatų lentos klaidos 

Jei bet kuriame etape matoma rezultatų lenta parodytų neteisingą rezultatą, 
teisėjas privalo sustabdyti šaudymą ir su minimaliu uţdelsimu imtis veiksmų, 
reikalingų klaidai ištaisyti. Jei dėl kokių nors prieţasčių neįmanoma ištaisyti 
rezultatų rodymo, bus imamasi tokių veiksmų:  

a) oficiali rezultatų lenta turi būti ištirta ir patikrinta iki to taško, kuriame 
atsirado elektroninės rezultatų lentos klaida;  

b) tuomet, jei įmanoma greitai pakeisti rankine rezultatų lenta, įveskite į ją 
rezultatus iki gedimo taško ir tęskite ratą;  

c) jei neįmanoma pakeisti rankine rezultatų lenta, turi būti naudojama 
papildoma rezultatų kortelė, į ją įrašyti patikrinti rezultatai, ir ratas 
tęsiamas su antrąja rezultatų kortele, kontroliuojama kvalifikuoto 
asmens, kurį paskiria vyriausiasis teisėjas; ir  

d) tuo atveju, kai yra dviejose (2) rezultatų kortelėse uţrašytų rezultatų 
skirtumų, turi būti vadovaujamasi ta kortele, kurią kontroliuoja 
vyriausiojo teisėjo paskirtas pareigūnas.  

9.14.3.4 Šaudyklos su rankinėmis rezultatų lentomis 

Teisėjų padėjėjais turi būti paskirti trys (3) asmenys tokia tvarka:  

a) pirmasis asmuo turi uţimti padėtį uţ ugnies linijos ir vesti nuolatinę 
oficialią rezultatų kortelę;  

b) antrasis asmuo turi veikti kaip teisėjo padėjėjas ir taip pat priţiūrėti 
rankinę rezultatų lentą;  

c) trečiasis asmuo turi veikti kaip teisėjo padėjėjas priešingoje pusėje, 
negu rankinė rezultatų lenta, ir taip pat tikrinti, kad rankinėje rezultatų 
lentoje rodomi rezultatai būtų teisingai uţregistruoti;  

d) kiekvienas taškų skaičiuotojas turi nepriklausomai atlikti ţymėjimus 
kortelėje ar rezultatų lentoje, tačiau tik remdamasis teisėjo 
sprendimais; 

e) kiekvieno turo pabaigoje rezultatai turi būti palyginti ir į oficialią 
rezultatų kortelę įvesti teisingi rezultatai, prieš pateikiant kortelę 
klasifikavimo tarnybai; ir  

f) jei yra neišspręstų skirtumų, turi būti vadovaujamasi rankinėje 
rezultatų lentoje rodomais rezultatais. 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

9.14.4 Rezultatų patvirtinimas  

Kai ratas uţbaigiamas ir individualūs rezultatai palyginami, garsiai 

perskaitomi, ir kiekvienas šaulys su jais sutinka, teisėjas ir kiekvienas šaulys 

turi pasirašyti ar parafuoti rezultatų kortelę, nebent šaulys nesutinka su jam 

parodytu rezultatu ir ketina pateikti protestą. 

9.14.5 Rezultatai  

9.14.5.1 Individualios rungtys 

Kiekvieno šaulio kiekvienos serijos rezultatas turi būti įskaitomai uţrašomas 

oficialioje rezultatų kortelėje; kvalifikacinių ratų, finalų ir persišaudymų, jei 

tokių būtų, suma turi būti uţrašoma, išdėstant rezultatus maţėjimo tvarka 

(lygiosios – ţr. 9.15.1.1 ir 9.17.2.9 taisykles).  

9.14.5.2 Komandinės rungtys  

Turi būti uţrašomi kiekvieno komandos nario rezultatai; kiekvienos komandos 

narių kiekvieno kvalifikacinio rato visų pataikytų taikinių skaičius turi būti 

sudedamas ir komandos rezultatai išdėstomi maţėjimo tvarka (lygiosios – ţr. 

9.15.3 punktą). 

9.15 LYGIOSIOS IR PERSIŠAUDYMAI  

9.15.1 Varţybos su finalais  

Lygiosios olimpinėse vyrų ir moterų rungtyse su finalais bus sprendţiamos 
pagal toliau pateiktas taisykles.  

9.15.1.1 Lygiosios prieš finalus:  

a) jei tarp pirmųjų šešių (6) šaulių po kvalifikacinio rato bus lygių 
rezultatų, papildomas šaudymas nebus rengiamas, o tvarka, kuria 
šauliai turės šaudyti pusfinaliuose, bus nustatoma pagal 9.17.2.3 
punktą;  

b) jei du ar daugiau šaulių  turi maksimalius rezultatus, turi būti taikoma 
9.17.2.3 taisyklė;  

c) jei dėl lygių rezultatų yra daugiau kaip šeši (6) šauliai, tinkami dalyvauti 
finaluose, t. y., daugiau šaulių su lygiais rezultatais, negu atitinkamų 
vietų, šios lygiosios turi būti panaikinamos persišaudymu pagal 
tranšėjinio šaudymo rungčiai, dupletų šaudymui ir šaudymui apvalioje 
aikštelėje taikomas taisykles;  

d) jei šaulys oficialiu starto laiku nestovi paskirtoje pozicijoje pasirengęs 
šaudyti, jam neleidţiama dalyvauti persišaudyme ir automatiškai 
persišaudyme skiriama ţemesnė vieta, naudojant jo kvalifikacinį 
rezultatą;  

e) jei įmanoma, šaudymas prieš finalus turėtų vykti ne toje aikštelėje, kuri 
bus naudojama finalams; ir  

f) po persišaudymo šešiems (6) finaluose dalyvausiantiems šauliams 
nustatyti, persišaudymo rezultatas nulemia visų šiame persišaudyme 
dalyvavusių šaulių vietas. Visų likusių šaulių su vienodais 
persišaudymo rezultatais vietos bus nustatytos pagal atvirkštinio 
skaičiavimo taisyklę. 
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9.15.1.2 Atvirkštinio skaičiavimo taisyklė  

Visos lygiosios šiuo metodu sprendţiamos taip:  

a) turi būti palyginami paskutiniojo rato iš 25 taikinių (15 taikinių dupletų 

šaudymo aikštelėje) rezultatai. Nugalėtoju pripaţįstamas šaulys, 

parodęs aukščiausią rezultatą tame rate;  

b) jei ir šiame rate yra lygiosios, turi būti palyginami priešpaskutiniojo rato 

rezultatai, ir jei šiame rate taip pat yra lygiosios, lyginami ankstesnio 

rato rezultatai, ir t. t.; ir  

c) jei visų rezultatų rezultatai vis tiek yra lygūs, lygiosios turi būti 

sprendţiamos, skaičiuojant į priekį nuo paskutiniojo rato pirmojo 

taikinio (o jei reikia, nuo priešpaskutiniojo rato ir kt.), kol randamas 

nulis (0). Aukštesnė vieta bus suteikta šauliui, turinčiam daugiausia 

pataikymų iš eilės prieš nulį (0). 

9.15.1.3 Vietų skirstymas 

Esant individualioms lygiosioms dėl 7-os ir ţemesnių vietų, kurių 

neišsprendţia persišaudymas, vietos turi būti nustatomos pagal atvirkštinio 

skaičiavimo taisyklę. 

9.15.2 Varţybos be finalų  

9.15.2.1 Individualios lygiosios  

Lygiosios neolimpinėse rungtyse ir kategorijose, bei kitose varţybose be 

finalų turi būti panaikinamos kaip nurodyta toliau. 

9.15.2.2 Lygiosios su maksimaliais rezultatais  

Šios lygiosios nebus naikinamos, šauliai pasidalins pirmąja vieta, išvardinant 

jų pavardes lotynų abėcėlės tvarka. Kitos vietos turi būti atitinkamai 

sunumeruotos. 

9.15.2.3 Lygiosios dėl pirmųjų šešių (6) vietų  

Jos turi būti naikinamos persišaudymu:  

a) startinės pozicijos bus skirstomos pagal tarpinės kvalifikacijos reitingus 

(aukščiausią reitingą turintis šaulys šaudys pirmasis);  

b) kai keli šauliai su lygiais rezultatais pretenduoja į daugiau kaip 1 

(vieną) reitingo vietą, pvz., du (2) šauliai su lygiais rezultatais 

pretenduoja į antrąją vietą (dalinasi 2 ir 3 vietas) ir du (2) šauliai 

pretenduoja į penktąją vietą (dalinasi 5 ir 6 vietas), jie visi dalyvauja 

persišaudyme toje pačioje aikštelėje, kad būtų nustatyti individualūs 

reitingai; ir  

c) pirmiausia papildomas šaudymas, esant lygiam rezultatui, bus 

atliekamas dėl ţemiausios vietos, po to dėl aukštesnės vietos, kol visi 

papildomi šaudymai bus atlikti. Visi šauliai, turėję lygų rezultatą, bus 

reitinguojami pagal persišaudymo serijos rezultatą.  
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9.15.2.4 Lygiosios dėl 7-os ir ţemesnių vietų 

Esant individualioms lygiosioms dėl 7-os ir ţemesnių vietų, kurių nepanaikina 

persišaudymas, vietos turi būti nustatomos pagal atvirkštinio skaičiavimo 

taisyklę  

9.15.3 Komandinės lygiosios  

jei dvi (2) ar daugiau komandų turi tokį pat rezultatą, vietos turi būti 

nustatomos pagal bendrą komandos narių rezultatą paskutiniame rate, tada 

priešpaskutiniame ir t. t., kol lygiosios panaikinamos.  

9.15.4 Persišaudymai  

9.15.4.1 Bendroji informacija 

a) Jei persišaudymo laikas iš anksto nepaskelbiamas, dalyvaujantys 

šauliai turi palaikyti ryšį su varţybų tarnyba asmeniškai ar per 

komandos vadovą, kad būtų pasiruošę šaudyti, kai bus surengtas 

persišaudymas; ir  

b) Kiekvienas šaulys, kurio oficialaus starto laiku nebus šaudymo vietoje 

pasirengusio šaudyti, bus paskelbtas „NEDALYVAUJANČIU―, jam 

nebus leista dalyvauti persišaudyme ir automatiškai bus skirta 

ţemesnė vieta persišaudymo rezultatuose, naudojant jo kvalifikacinį 

rezultatą.  

9.15.4.2 Persišaudymai prieš finalus  

Persišaudymai prieš finalus turi būti vykdomi su standartiniais taikiniais, 

išskyrus tai, kad gali būti naudojami „dūminiai― taikiniai, tokio paties tipo, kaip 

kvalifikaciniuose ratuose. Persišaudymai prieš finalus turi prasidėti ne daugiau 

kaip per trisdešimt (30) minučių po to, kai uţbaigiamas įprastas šaudymas. 

9.15.4.3 Persišaudymai finaluose  

Persišaudymai finaluose turi būti vedami pagal papildomo šaudymo, esant 

lygiam rezultatui finaluose, taisykles 9.17.2.9.  

9.15.4.4 Šaulio pasirengimo laikas persišaudyme 

Po to, kai teisėjas duoda komandą „STARTAS―, arba po to, kai pirmesnis 

šaulys iššauna į taisyklingą taikinį, šaulys turi uţimti poziciją, uţtaisyti šautuvą 

ir pareikalauti taikinio ar dupleto per dvylika (12) sekundţių po to, kai uţima 

šaudymo vietą tranšėjinėje aikštelėje ar dupletų šaudymo aikštelėje, arba per 

trisdešimt (30) sekundţių apvalioje aikštelėje. Nesilaikant šių terminų, bus 

taikomos nuobaudos. 

9.15.5 Persišaudymo tvarka prieš finalus (tranšėjinė aikštelė, dupletų šaudymo 

aikštelė, apvali aikštelė) 

9.15.5.1 SAUGUMAS: nei vienas šaulys negali įdėti šovinio į jokią šautuvo vietą, kol 

jis nestovi šaudymo vietoje ir nesiruošia šaudyti.  

9.15.5.2 Tranšėjinė aikštelė 

a) prieš prasidedant persišaudymui, kiekvienoje šaudymo vietoje bus 

išmesti taikiniai iš kairės ir iš dešinės. Tuomet visi lygius rezultatus 
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turintys šauliai turi išsirikiuoti uţ 1 šaudymo vietos tvarka, kurią 

nulemia jų tarpinis kvalifikacinis reitingas (aukščiausią reitingą turintis 

šaulys šaudo pirmasis). Pradėję nuo 1 šaudymo vietos, jie turi šaudyti 

į taisyklingus taikinius, kol lygiosios išsprendţiamos, tokia seka: 1 

šaudymo vietoje taikinys iš kairės, 2 šaudymo vietoje taikinys iš 

dešinės, 3 šaudymo vietoje taikinys iš kairės, 4 šaudymo vietoje 

taikinys iš dešinės, 5 šaudymo vietoje taikinys iš kairės, tuomet vėl 1 

šaudymo vietoje, šį kartą taikinys iš dešinės ir t. t.;  

b) pirmasis šaulys privalo pagal komandą eiti į šaudymo vietą, uţtaisyti 

šautuvą ir pareikalauti taikinio, kaip nurodyta pirmesniame a) punkte;  

c) į kiekvieną taikinį leidţiamas tik vienas (1) šūvis;  

d) po šaudymo, šaulys privalo atsistoti uţ to šaulys (-ų), kuris (-ie) dar turi 

šaudyti;  

e) visi šauliai papildomuose šaudymuose turi iš eilės daryti tą patį;  

f) jei po to, kai visi šauliai iššauna 1 šaudymo vietoje, lygiosios išlieka, 

visi  papildomuose šaudymuose dalyvaujantys šauliai turi eiti į 2 

šaudymo vietą ir pakartoti procedūrą; ir  

g) ši šaudymo visose šaudymo vietose iš eilės sistema turi tęstis, kol 

išlieka lygiosios.  

9.15.5.3 Dupletų šaudymo aikštelė 

a) visi lygius rezultatus turintys šauliai turi išsirikiuoti uţ 1 šaudymo vietos 

tvarka, kurią nulemia jų tarpinis kvalifikacinis reitingas (aukščiausią 

reitingą turintis sportininkas šaudo pirmasis). Pradėję nuo 1 šaudymo 

vietos, jie turi šaudyti į taisyklingus dupletus (C schema), kol lygiosios 

išsprendţiamos; 

b) prieš prasidedant persišaudymui, teisėjas turi parodyti vieną 

taisyklingą dupletą (C schema);  

c) pirmasis šaulys privalo pagal komandą eiti į šaudymo vietą, uţtaisyti 

šautuvą ir pareikalauti dupleto;  

d) po šaudymo, šaulys turi palikti šaudymo vietą ir eiti atsistoti ne maţiau 

kaip uţ 1 m nuo kitos šaudymo vietos;  

e) visi papildomuose šaudymuose likę šauliai turi iš eilės daryti tą patį;  

f) pirmasis šaulys negali eiti į šaudymo vietą, kol teisėjas neduoda 

komandos „STARTAS―; 

g) šaulys (-ai), kuris (-ie) atitinkamoje šaudymo vietoje nepataiko 

daugiausiai taikinių, pralaimi ir turi pasitraukti; ir  

h) šis procesas tęsiasi, kol ipanaikinamos visos lygiosios.  

9.15.5.4 Apvali aikštelė 
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a) prieš prasidedant persišaudymui, pirmasis šaulys turi stovėti iš karto 

uţ 4 šaudymo vietos, ir jam leidţiama pamatyti 1 (vieną) taisyklingą 

dupletą;  

b) tuomet visi lygius rezultatus turintys šaulys iš eilės šaudo 4 šaudymo 

vietoje tvarka, kurią nulemia jų tarpinis kvalifikacinis reitingas 

(aukščiausią reitingą turintis šaulys šaudo pirmasis);  

c) po to, kai teisėjas paskelbia „STARTAS―, pirmasis šaulys privalo eiti į 

šaudymo vietą, uţtaisyti šautuvą ir iššauti į taisyklingą dupletą 

(aukštą/ţemą). Tuomet jis turi palikti šaudymo vietą ir atsistoti uţ 

šaulių, kurie dar turi šaudyti;  

d) visi šauliai papildomuose šaudymuose turi iš eilės daryti tą patį;  

e) šaulys (-ai), kuris (-ie) nepataiko daugiausiai taikinių, po kiekvieno 

dupleto pralaimi ir turi pasitraukti;  

f) visi, kurių rezultatai dar lygūs, lieka, tuomet pirmasis šaulys turi eiti į 

šaudymo vietą, uţtaisyti šautuvą ir iššauti į atvirkštinį dupletą 

(ţemą/aukštą). Tuomet jis turi palikti šaudymo vietą ir atsistoti uţ 

šaulių, kurie dar turi šaudyti;  

g) visi papildomuose šaudymuose dar likę šauliai turi iš eilės daryti tą 

patį; ir  

h) jei kurios nors lygiosios dar lieka nepanaikintos, ši šaudymo procedūra 

į taisyklingus ir atvirkštinius dupletus tęsiama, kol nustatomi visi 

rezultatai.  

9.16 PROTESTAI IR APELIACIJOS  

9.16.1 Taisyklių paţeidimai  

Vertinimo komisija, vyriausiasis teisėjas ir teisėjas priims sprendimus dėl 

taisyklių paţeidimų, skirstomų į tris (3) klases: 

a) „ATVIRI― – nenuslėpti;  

b) „TECHNINIAI― – smulkūs taisyklių paţeidimai; ir  

c) „NUSLĖPTI― – tyčiniai ar labai rimti taisyklių ar saugumo paţeidimai.  

9.16.2 Vertinimo komisija yra atsakinga uţ paţeidimų ištyrimą ir sprendimų priėmimą 

dėl nuobaudų skyrimo uţ visus praneštus paţeidimus, kai nuobaudos nėra 

automatiškai skiriamos pagal šias taisykles. 

9.16.3 Kai parodomos taisyklių paţeidimo kortelės, jos turi būti lydimos tinkamos 

komandos „ĮSPĖJIMAS― (GELTONA KORTELĖ), „IŠSKAITYMAS― (ŢALIA 

KORTELĖ) ar „DISKVALIFIKACIJA― (RAUDONA KORTELĖ), tokiu būdu, 

kad paţeidėjui neliktų abejonių, kokie veiksmai jam taikomi. Nebūtina rodyti 

įspėjimo kortelės, prieš skiriant taškų išskaitymą ar diskvalifikaciją.  

9.16.4 „ĮSPĖJIMAS“ (geltona kortelė)  

9.16.4.1 Atviri paţeidimai  
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Pradinių atvirų taisyklių paţeidimų atveju, tokių kaip:  

a) aprangos kodekso paţeidimas;  

b) nebūtinas šaudymo pertraukimas;  

c) neteisėto treniravimo gavimas per varţybas;  

d) neteisėtas įsibrovimas į varţybų zoną;  

e) nesportiškas elgesys;  

f) sąmoningas bandymas išvengti taisyklių dvasios; arba  

g) bet koks kitas incidentas, dėl kurio turi būti duotas įspėjimas.  

9.16.4.2 „ĮSPĖJIMAS― (geltona kortelė), nurodytas atitinkamoje rezultatų kortelėje 

vertinimo komisijos nario, vyriausiojo teisėjo ar teisėjo, pirmiausia bus 

duodamas taip, kad šaulys, treneris ar komandos atstovas turėtų galimybę 

ištaisyti klaidą.  

9.16.4.3 Jei šaulys neištaiso nurodytos klaidos per skirtą laiką, skiriamos nuobaudos.  

9.16.4.4 Jei treneris ar kitas komandos atstovas pakartotinai paţeidţia taisykles, 

vertinimo komisija pareikalauja paţeidėjo likusiam rato laikui palikti šaudyklos 

apylinkes, ir šaulys gali būti nubaustas.  

9.16.4.5 Techniniai paţeidimai  

Pradinių techninių paţeidimų atveju varţybų rato metu, tokių kaip:a) kojų 

padėties klaida;  

b) laiko limito, skirto pareikalauti taikinio, viršijimas;  

c) apvalioje aikštelėje šaulio PARENGTIES padėtis neatitinka taisyklių;  

d) apvalioje aikštelėje, išskyrus 8 šaudymo vietą, šaulys atlauţia šautuvą 

tarp dviejų (2) pavienių  šūvių toje pačioje šaudymo vietoje; arba  

e) ―lėto― arba „greito― taikinio sekimas arba rodymas šautuvu 

nepaleidţiant šūvio. 

9.16.4.6 Teisėjas kiekvienam taisykles paţeidusiam šauliui parodo „ĮSPĖJIMĄ― 

(geltoną kortelę), nurodytą atitinkamoje rezultatų kortelėje. 

9.16.4.7 Kiekvienas taikinys, kurį teisėjas paskelbia „PRARASTU― antrą ar paskesnį 

kartą per vieną ratą dėl bet kurio iš išvardintų paţeidimų, turi būti teisėjo 

nurodytas rezultatų kortelėje, prieš pasiunčiant kortelę į klasifikavimo tarnybą.  

9.16.5 Taškų išskaitymas (ţalia kortelė) 

9.16.5.1 Taškų išskaitymas uţ kitus paţeidimus, paskirtas maţiausiai dviejų (2) 

vertinimo komisijos narių, turi būti atliktas tame turi rate, kuriame buvo 

padarytas paţeidimas.  

Vienas (1) taškas turi būti atimamas kiekvienu atveju, kai:  

a) nesportišku būdu sutrukdoma kitam šauliui;  
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b) atsisakymas dalyvauti ar suteikti tinkamą pakaitalą, kai reikalaujama 

veikti kaip teisėjo padėjėjui;  

c) jei, paprašius pateikti incidento paaiškinimą, šaulys sąmoningai ir tyčia 

pateikia melagingą informaciją;  

d) jei šaulys laiku neatvyksta į pusfinalio etapą; ir  

e) manipuliavimas šaudyklos įranga po pradinio paţeidimo.  

9.16.5.2 Nebaigtas ratas  

Visų likusių rato taškų atėmimas turi pūti skiriamas vertinimo komisijos 

daugumos tais atvejais, kai šaulys palieka šaudyklą neuţbaigęs rato ir 

negavęs teisėjo leidimo. 

9.16.5.3 Nedalyvaujantis sportininkas  

Jei šaulio nėra šaudykloje, kai pagal rezultatų kortelę tikrinami jo vardas ir 

pavardė, teisėjas per vieną (1) minutę tris (3) kartus garsiai paskelbia šaulio 

startinį numeri ir jo vardą bei pavardę. Jei šaulys nepasirodo iki tos minutės 

pabaigos, teisėjas turi paskelbti jį „NEDALYVAUJANČIU― ir jam neleidţiama 

prisijungti prie grupės, šaudymas turi prasidėti be jo.  

9.16.5.4 Nedalyvaujančio šaulio kompensuojamoji serija 

a) šaulys, kuris paskelbiamas „NEDALYVAUJANČIU―, turi prisistatyti 

vyriausiajam teisėjui iki grupei uţbaigiant tą seriją, ir paprašyti leidimo 

šaudyti praleistą seriją. Jei šaulys to nepadaro, jis gali būti 

diskvalifikuotas; ir 

b) šauliui bus leista šaudyti praleistą seriją vyriausiojo teisėjo sprendimu 

paskirtu laiku ir šaudykloje, atėmus tris (3) taškus uţ pirmuosius tris 

(3) taikinius, pataikytus kompensuojamoje serijoje. Jei įmanoma, 

šaulys turėtų šaudyti kompensuojamąją seriją toje pačioje aikštelėje, 

kurią jis turėjo palikti.  

9.16.5.5 Ypatingos aplinkybės  

Jei šaulys į varţybas atvyksta pavėlavęs, arba neprisistato vyriausiajam 

teisėjui prieš grupei uţbaigiant tą seriją, ir galima įrodyti, kad pavėlavimas 

susijęs su aplinkybėmis, kurių šaulys negalėjo kontroliuoti, vertinimo komisija, 

jei įmanoma, privalo suteikti jam galimybę dalyvauti visoje šaudymo 

programoje be sutrikimų. Tokiu atveju, vyriausiasis teisėjas nustatys, kur ir 

kada jis šaudys, ir jam nebus skirta jokia nuobauda. 

9.16.6 Diskvalifikacija (raudona kortelė)  

9.16.6.1 Diskvalifikacija gali būti skiriama tik vertinimo komisijos daugumos sprendimu.  

9.16.6.2 Šaulio diskvalifikacija arba uţdraudimas komandos atstovui ar treneriui būti 

aikštelėse gali būti paskirti uţ: 

a) rimtus saugumo ir saugos taisyklių paţeidimus;  

b) pavojingą elgesį su šautuvu (pakartotiniai atsitiktiniai šūviai gali tapti 

svarstymo prieţastimi);  
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c) uţtaisyto šautuvo laikymą po to, kai buvo duota komanda „STOP―;  

d) incidentų, uţ kuriuos jau buvo skirtas įspėjimas ar taškų atėmimas, 

kartojimą;  

e) ISSF taisyklių neatitinkančių šovinių naudojimą, siekiant įgyti 

pranašumą; 

f) tyčinį bet kurio komandos ar šaudyklos pareigūno uţgauliojimą; 

g) besitęsiantį šaulio atsisakinėjimą veikti kaip teisėjo padėjėjui;  

h) tyčinį pirmiau praleistos serijos nešaudymą;  

i) sąmoningą ir tyčinį melagingos informacijos pateikimą, siekiant 

nuslėpti faktus rimtais atvejais;  

j) atvejus, kai paţeidimai tyčia nuslepiami; arba  

k) šautuvų ir apvalios aikštelės ţenklinimo juostos padėčių taisyklių 

paţeidimus.  

9.16.7 Diskvalifikacija finaluose  

Jei šaulys dėl bet kokios prieţasties diskvalifikuojamas per finalus, jis bus 

reitinguojamas kaip paskutinis tarp dalyvaujančių finalininkų, tačiau 

skelbiamuose rezultatuose išsaugos savo kvalifikacinį rezultatą.  

9.16.8 Ţodiniai protestai  

9.16.8.1 Teisė pateikti protestą  

Kiekvienas šalys ar komandos atstovas turi teisę pareikšti ţodinį protestą dėl 

varţybų sąlygų, sprendimų ar veiksmų tiesiogiai varţybų pareigūnui 

(vertinimo komisijos nariui, vyriausiajam aikštelių prieţiūros pareigūnui, 

vyriausiajam teisėjui ir kt.).  

9.16.8.2 Tokie protestai gali būti reiškiami dėl šių klausimų:  

a) kad nebuvo laikomasi ISSF taisyklių;  

b) kad nebuvo laikomasi esamos varţybų programos;  

c) dėl nesutikimo su bet kurio varţybų pareigūno ar vertinimo komisijos 

nario sprendimu ar veiksmais; ir  

d) kad šauliui trukdė arba jį sutrikdė kitas šaulys ar varţybų pareigūnas, 

ţiūrovai, ţiniasklaida arba kiti asmenys ar prieţastys. 

Pastaba: Tik susijęs šaulys gali kreiptis į teisėją sprendimo dėl 

„PATAIKYTO―, „PRARASTO―, „NĖRA TAIKINIO― ar „NETAISYKLINGO― 

taikinio, imdamasis 9.16.8.1 ir 9.16.11.1 punktuose nurodytų veiksmų.  

9.16.8.3 Varţybų pareigūnai, gavę protestus, privalo nedelsdami juos apsvarstyti ir 

imtis neatidėliotinų veiksmų padėčiai ištaisyti, arba perduoti klausimo 

sprendimą vertinimo komisijai. Jei būtina, šaudymas gali būti laikinai 

sustabdytas.  

9.16.9 Rašytiniai protestai  

9.16.9.1 Teisė pateikti protestą 

a) Kiekvienas šaulys ar komandos atstovas, kuris nesutinka su veiksmais 

ar sprendimais, priimtais dėl ţodinio protesto, gali raštu pateikti oficialų 

protestą vertinimo komisijai; arba  

b) Rašytinis protestas gali būti pateiktas, prieš tai nereiškiant ţodinio 

protesto.  

9.16.9.2 Protesto teikimo laikas 

Kiekvienas rašytinis protestas turi būti gautas per dvidešimt (20) minučių 

po rato pabaigos, per kurį teigiama įvykus incidentą. Uţ protestą turi būti 

sumokamas atitinkamas mokestis. 
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9.16.10 Apeliacijos  

9.16.10.1 Teisė teikti apeliaciją  

Jei nesutinkama su vertinimo komisijos sprendimu, klausimas gali būti 
pateikiamas apeliacinei komisijai, išskyrus tai, kad finalų protestų komisijos 
sprendimai negali būti skundţiami. Finalų protestų komisija stendinio 
šaudymo finaluose turi būti sudaryta iš dviejų (2) stendinio šaudymo vertinimo 
komisijos narių ir vieno (1) apeliacinės komisijos nario, kaip nusprendţia 
techninis atstovas ir stendinio šaudymo vertinimo komisijos pirmininkas (ţr. 
9.17.2.6 d punktą).  

9.16.10.2 Terminas teikti apeliaciją  

Tokios apeliacijos turi būti teikiamos raštu, ne vėliau kaip per  dvidešimt 

(20) minučių po to, kai paskelbiamas vertinimo komisijos sprendimas. Uţ 

apeliaciją turi būti sumokamas atitnkamas mokestis. 

9.16.10.3 Apeliacinės komisijos sprendimas 

Apeliacinės komisijos arba finalų protestų komisijos sprendimas yra 

GALUTINIS. 

9.16.11 Nesutikimas su teisėjo sprendimu 

9.16.11.1 Šaulio veiksmai  

a) Jei šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu dėl konkretaus taikinio, jis 

turi veikti nedelsdamas, prieš iššaunant kitam šauliui, pakeldamas 

ranką ir sakydamas „PROTESTAS―; ir 

b) tuomet teisėjas turi laikinai sustabdyti šaudymą ir, išklausęs teisėjo 

padėjėjų nuomones, priimti sprendimą.  

9.16.11.2 Komandos atstovo veiksmai  

a) Jei komandos atstovo netenkina galutinis teisėjo sprendimas, išskyrus 

sprendimą dėl „PATAIKYTO―, „PRARASTO―, „NĖRA TAIKINIO― ar 

„NETAISYKLINGO― taikinio, jis neturi gaišinti šaudymo, tačiau privalo 

atkreipti teisėjo dėmesį, kuris įrašo į rezultatų kortelę pastabą, kad 

šaulys tęsia šaudymą su protestu; ir  

b) protestą turi išspręsti vertinimo komisija.  

9.17 OLIMPINIŲ STENDINIO ŠAUDYMO RUNGČIŲ FINALAI 

Finalai gali būti vedami arba atskiroje šaudykloje, paţymėtoje kaip finalų 

šaudykla ir nenaudojamoje kvalifikacinėms varţyboms, arba vienoje iš 

kvalifikacinėms varţyboms naudojamų šaudyklų.  

9.17.1 Finalų formatas:  

a) kiekvienoje olimpinėje rungtyje, kaip kvalifikacija finalams, turi būti 

šaudoma visa programa (Bendrosios taisyklės, 3.3.2.3 ir 3.3.4). Į 

finalus patenka šeši (6) šauliai, parodę geriausius rezultatus per 

kvalifikaciją. 

b) finalus sudaro du (2) etapai, pusfinalis ir dvejos (2) rungtynės dėl 

medalių; 

c) finalininkai kiekviename finalų etape pradeda nuo nulio taškų; visi 

kvalifikacijoje ir pusfinaliuose surinkti taškai nėra perkeliami; ir 
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d) pusfinalyje pirmąją ir antrąją vietas uţėmę šauliai dalyvauja 

rungtynėse dėl aukso medalio; pusfinalyje trečiąją ir ketvirtąją vietas 

uţėmę šauliai dalyvauja rungtynėse dėl bronzos medalio. Penktąją ir 

šeštąją vietas uţėmę šauliai eliminuojami.  

9.17.2 Bendrosios finalų procedūros  

9.17.2.1 Atvykimo laikas:  

a) pusfinalyje šauliai turi prisistatyti į finalų šaudyklą likus ne maţiau kaip 

15 minučių iki pusfinalio starto laiko;  

b) jei šaulys neaprisistato laiku, iš pirmojo pataikymo pusfinalio etape 

rezultato išskaitomas vienas (1) baudos taškas;  

c) šauliai turi atvykti su savo įranga, varţybų apranga ir nacionalinės 

komandos uniforma, kuri tinkama dėvėti apdovanojimų ceremonijoje. 

Vertinimo komisija turi patvirtinti, kad visi finalininkai atvyko, kad jų 

vardai, pavardės ir šalys teisingai įrašyti rezultatų sistemoje ir rezultatų 

lentose. Vertinimo komisija turi kaip galima greičiau po šaulių atvykimo 

uţbaigti šovinių ir įrangos patikrinimą; ir  

d) kiekvienas finalininkas, neatvykęs į bet kurio etapo, į kurio grupę jis yra 

įtrauktas, pristatymo startą, nestartuos ir bus įvertintas paskutiniąja 

vieta tame etape.  

9.17.2.2 Starto laikas. Starto laikas pusfinalyje yra tada, kai duodama komanda 

„STARTAS― pirmajam rungtynių šūviui. 

9.17.2.3 Startinės pozicijos ir startiniai numeriai. Startinės pozicijos pusfinaliuose 

paskirstomos burtų keliu, burtų traukimas atliekamas automatiškai 

kompiuterio, po to, kai išleidţiamas startinis finalo sąrašas (ţr. 9.15.1.1 

punktą). Išduodami nauji startiniai numeriai (1-6). Visuose pusfinaliuose ir 

finaliniuose etapuose bei persišaudymuose šauliai šaudys startinių numerių 

tvarka (maţesnis numeris šaudo pirmiau).  

9.17.2.4 Bandomasis šaudymas ir taikinių rodymas. Iki pusfinalio pradţios, turi būti 

parodomi taikiniai ir šauliams leidţiama atlikti bandomuosius šūvius.  

9.17.2.5 Speciali įranga. Finalų šaudyklose turi būti įrengta garsiakalbių sistema, 

skirta naudoti pranešėjui, sėdimos vietos vertinimo komisijai ir kiekvieno 

sportininko treneriui, oficiali rezultatų lenta (elektroninė ar rankinė) ir 

elektroninė chronometraţo sistema kontroliuoti pasirengimo laiką.  

9.17.2.6 Finalų pareigūnai. Finalus veda ir priţiūri šis personalas: 

a) Teisėjas. Finalą turi vesti patyręs pareigūnas, turintis ISSF stendinio 

šaudymo teisėjo licenciją;  

b) Šoniniai teisėjai ir chronometraţo sistemos teisėjas.  

Du teisėjai turi būti paskirti šoniniais teisėjais, kad patartų atsakingam 

teisėjui.  Vienas teisėjas turi būti paskirtas valdyti elektroninį į 

chronometraţo įtaisą. Visi teisėjai atrenkami iš paskirtųjų varţybų 

teisėjų;  

c) Varţybų vertinimo komisija. Varţybų vertinimo komisija turi 
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priţiūrėti, kaip vedamas finalas. Vienas (1) vertinimo komisijos narys 

turi būt paskirtas atsakinguoju vertinimo komisijos nariu;  

d) Finalų protestų komisija. Visus protestus, kurie gali būti pareikšti per 

finalus, sprendţia vienas (1) apeliacinės komisijos narys, atsakingasis 

vertinimo komisijos narys ir vienas (1) kitas varţybų vertinimo 

komisijos narys, paskirtas techninio atstovo ir vertinimo komisijos 

pirmininko;  

e) Techninis pareigūnas. Oficialus rezultatų teikėjas paskiria techninį 

pareigūną, kuris paruošia ir tvarko techninę taškų skaičiavimo sistemą 

ir grafinį rezultatų rodymą. Jei atsiranda techninių problemų, galinčių 

turėti įtakos finalui, jis tiesiogiai kreipiasi į atsakingąjį vertinimo 

komisijos narį ir teisėją, kad būtų greitai priimti reikalingi sprendimai; ir  

f) Pranešėjas. ISSF arba organizacinio komiteto paskirtas pareigūnas 

yra atsakingas uţ finalininkų pristatymą, rezultatų skelbimą ir 

informacijos teikimą ţiūrovams.  

9.17.2.7 Varţybų procedūros. Finalinio rato varţybos su vienu pusfinaliu ir dviem 

rungtynėmis dėl medalių vedamos pagal toliau pateikiamas procedūras. 

Kiekvienai rungčiai skirtos techninės taisyklės taikomos ir finalams, išskyrus 

tuos atvejus, kai šioje taisyklėje (9.17 taisyklė) paaiškinami skirtumai.  

a) Tranšėjinė aikštelė. Kiekvieną pusfinalio ir rungtynių dėl medalių 

etapą sudaro 15 taikinių. Finalininkai paleidţia tik po vieną šūvį į 

kiekvieną taikinį. Pusfinalyje šauliai startinių numerių tvarka uţima 1-2-

3-4-5-6 šaudymo vietas (9.17.2.3, maţiausias startinis numeris 1 

šaudymo vietoje). Po to, kai kiekvienas šaulys baigia šaudyti savo 

šaudymo vietoje, jis turi pereiti į kitą šaudymo vietą ir atlikti šaudymą 

joje. Pusfinaliuose finalininkai  kiekvienoje šaudymo vietoje šauna į 1 

(vieną) taikinį iš kairės, vieną (1) centrinį ir vieną (1) iš dešinės. 

Rungtynėse dėl medalių šauliai šaudo tik 2-3-4 šaudymo vietose. 

Prieš startą, du (2) šauliai uţima 2 ir 3 šaudymo vietas (turintis 

maţesnį startinį numerį - 2 šaudymo vietą). Šauliai iššauna į vieną 

taikinį kiekvienoje šaudymo vietoje, tada pereina  į kitą. Kiekviename 

rungtynių dėl medalių etape finalininkai kiekvienoje šaudymo vietoje 

šauna į du (2) taikinius iš kairės, vieną (1) centrinį ir du (2). 

Pusfinaliuose ir rungtynėse dėl medalių 12 sekundţių pasirengimo 

laikui kontroliuoti turi būti naudojama chronometraţo sistema.  

b) Dupletų šaudymo aikštelė. Kiekvieną pusfinalio ir rungtynių dėl 

medalių etapą sudaro 15 dupletų. Pusfinalyje šauliai startinių numerių 

tvarka uţima 1-2-3-4-5-6 šaudymo vietas (9.17.2.3, maţiausias 

startinis numeris 1 šaudymo vietoje). Po to, kai kiekvienas šaulys 

baigia šaudyti savo šaudymo vietoje, jis turi pereiti į kitą šaudymo 

vietą. Kiekviename pusfinalio etape finalininkai kiekvienoje šaudymo 

vietoje šauna į tris (tris) atsitiktinai parinktus dupletus (vieną pagal „A― 

schemą, vieną pagal „B― schemą ir vieną pagal „C― schemą). 

Rungtynėse dėl medalių šauliai šaudo tik 2-3-4 šaudymo vietose. 

Prieš startą, du (2) šauliai uţima 2 ir 3 šaudymo vietas (turintis 

maţesnį startinį numerį - 2 šaudymo vietą). Šauliai iššauna į vieną 
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dupletą kiekvienoje šaudymo vietoje, tada pereina į kitą. Kiekviename 

rungtynių dėl medalių etape finalininkai iššauna į 5 (penkis) atsitiktinai 

parinktus dupletus (du pagal „A― schemą, du pagal „B― schemą ir vieną 

pagal „C― schemą). Pusfinaliuose ir rungtynėse dėl medalių 12 

sekundţių pasirengimo laikui kontroliuoti turi būti naudojama 

chronometraţo sistema. 

c) Apvali aikštelė. Kiekvieną pusfinalio ir rungtynių dėl medalių etapą 

sudaro 8 dupletai (16 taikinių). Finalininkai šaudo 3-4-5-4 šaudymo 

vietose startinių numerių tvarka (maţesnį startinį numerį turintis šaudo 

pirmiau). Finalininkai kiekvienoje šaudymo vietoje šaudo į vieną (1) 

taisyklingą dupletą ir vieną (1) atvirkštinį. Pusfinaliuose ir rungtynėse 

dėl medalių 30 sekundţių pasirengimo laikui kontroliuoti turi būti 

naudojama chronometraţo sistema.  

9.17.2.8 Papildomas šaudymas, esant lygiam rezultatui, dėl penktos ir šeštos 

vietų. Du (2) finalininkai, eliminuoti po pusfinalio, bus reitinguojami pagal jų 

pusfinalio rezultatus. Lygiosios bus sprendţiamos, pusfinalio rezultatams 

taikant atvirkštinio skaičiavimo taisyklę. Jei lygiosios neišsprendţiamos, 

šauliai bus reitinguojami pagal jų kvalifikacinį reitingą.  

9.17.2.9 Papildomo šaudymo, esant lygiam rezultatui, procedūros. Lygiosios, 

apimančios antrąją ar ketvirtąją vietą pusfinalio pabaigoje, arba lygiosios 

rungtynių dėl medalių pabaigoje bus sprendţiamos persišaudymais. Jei 

pusfinalio pabaigoje yra daugiau negu vienerios lygiosios, papildomas 

šaudymas pirmiausia bus rengiamas dėl ţemiausių vietų. Šaulių startinės 

pozicijos persišaudymuose bus nustatytos pagal startinius numerius 

(pirmiausia šaudys maţiausias numeris). Persišaudymai bus vykdomi pagal 

tokias taisykles.  

a) Tranšėjinė aikštelė. Pusfinalio pabaigoje visi lygius rezultatus turintys 

šauliai turi išsirikiuoti uţ 1 šaudymo vietos startinių numerių tvarka. 

Pradėję nuo 1 šaudymo vietos, jie turi šaudyti į taisyklingus taikinius, 

kol lygiosios išsprendţiamos, tokia seka: 1 šaudymo vietoje taikinys iš 

kairės, 2 šaudymo vietoje taikinys iš dešinės, 3 šaudymo vietoje 

taikinys iš kairės, 4 šaudymo vietoje taikinys iš dešinės, 5 šaudymo 

vietoje taikinys iš kairės, tuomet vėl 1 šaudymo vietoje, šį kartą 

taikinys iš dešinės ir t. t. Į kiekvieną taikinį leidţiamas tik vienas (1) 

šūvis. Po šaudymo, šaulys privalo atsistoti uţ to šaulio (-ų), kuris (-ie) 

dar turi šaudyti. Visi šauliai papildomuose šaudymuose turi iš eilės 

daryti tą patį. Visi lygius rezultatus turintys šauliai rungtynių dėl 

medalių pabaigoje privalo daryti tą patį, naudodami tik 2, 3 ir 4 

šaudymo vietas.  

b) Dupletų šaudymo aikštelė. Pusfinalio pabaigoje visi lygius rezultatus 

turintys šauliai turi išsirikiuoti uţ 1 šaudymo vietos jų startinių numerių 

tvarka. Finalų persišaudymuose bus naudojama tik C schema. 

Pirmasis šaulys privalo pagal komandą eiti į šaudymo vietą, uţtaisyti 

šautuvą ir pareikalauti dupleto. Po šaudymo, šaulys turi palikti 

šaudymo vietą ir atsistoti ne maţiau kaip uţ 1 m nuo kitos šaudymo 

vietos. Visi papildomuose šaudymuose likę šauliai turi iš eilės daryti tą 
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patį. Pirmasis šaulys negali eiti į šaudymo vietą, kol teisėjas neduoda 

komandos „STARTAS―. Šaulys (-ai), kuris (-ie) atitinkamoje šaudymo 

vietoje nepataiko daugiausiai taikinių, pralaimi ir turi pasitraukti. Šis 

procesas tęsiasi 2, 3, 4, 5 šaudymo vietose, kol išsprendţiamos visos 

lygiosios. Visi lygius rezultatus turintys šauliai rungtynių dėl medalių 

pabaigoje privalo daryti tą patį, naudodami tik 2, 3 ir 4 šaudymo vietas.  

c) Apvali aikštelė. Lygiosios sprendţiamos sugrįţtant į 3 šaudymo vietą, 

kur lygų rezultatą turintys šauliai šauna į taisyklingą dupletą; jei per 

pirmąjį dupletą lygiosios neišsprendţiamos, sportininkai toje šaudymo 

vietoje šauna į atvirkštinį dupletą; jei lygiosios neišsprendţiamos, jie 

eina į 4 šaudymo vietą, kur šauna į taisyklingą dupletą; jei lygiosios 

neišsprendţiamos, tuomet į atvirkštinį dupletą; tokia seka tęsiasi ir 5 

šaudymo vietoje, tuomet grįţtama į 3 šaudymo vietą ir t.t., kol lygiosios 

išsprendţiamos. 

9.17.3 Finalų vykdymo tvarka 

Laikas Etapas Procedūra 

a) 

prieš 

15:00 

minučių 

Pusfinalininkų 

atvykimas 

Komandų vadovai yra atsakingi uţ uţtikrinimą, kad jų šauliai 

laiku atvyktų į finalų šaudyklą (9.17.2.1 taisyklė). 

b) 

prieš 

10:00 

minučių 

Taikinių 

parodymas ir 

bandomasis 

šaudymas 

Teisėjas leis šauliams pusfinaliuose uţbaigti jų apšilimą ir 

iššauti bandomuosius šūvius, ir parodys taikinius pagal 

kiekvienos rungties taisykles. Vertinimo komisija atliks 

šovinių ir įrangos kontrolę. 

c) 

prieš 

5:00 

minutes 

Susirinkimas 

pristatymui 

Pusfinalyje šeši (6) šauliai, teisėjas ir atsakingas vertinimo 

komisijos narys turi atvykti į  paskirtą pristatymo zoną 

aikštelės centre. 

d) 

prieš 

4:00 

minutes 

Finalininkų 

pristatymas 

Pirmajame pusfinalyje pranešėjas BIB numerių tvarka 

pristatys šaulius, nurodydamas jų vardus, pavardes, 

kvalifikacinius rezultatus ir trumpą informaciją apie kiekvieno 

finalininko svarbiausius pasiekimus. Finalininkai bus 

pristatomi pradedant nuo kairėje pusėje stovinčio (šauliams 

atsisukus į ţiūrovus). 

Pranešėjas taip pat pristatys teisėją ir atsakingą vertinimo 

komisijos narį  
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e) 

prieš 

1:00 

minutę 

Pasiruošimas 

pusfinaliui 

Likus vienai (1) minutei iki pirmojo pusfinalio šaudymo, 

teisėjas nurodys šauliams eiti į jų šaudymo vietas 

f) 

prieš 

0:00 

minučių 

Pusfinalio 

pradţia 

Teisėjas nurodys pirmajam sportininkui pradėti pagal 

komandą „STARTAS―. Kiekvienas sportininkas tranšėjinėje 

aikštelėje arba dupletų šaudymo aikštelėje turi dvylika (12) 

sekundţių paprašyti taikinio ar dupleto. 

Apvalioje aikštelėje kiekvienoje šaudymo vietoje kiekvienas 

finalininkas po to, kai uţima šaudymo vietą, turi trisdešimt 

(30) sekundţių paprašyti ir iššauti į abu dupletus. 

g) 

Rezultatų lentos pauzė 

Reţultatų lentos pauzės bus taikomos pusfinaliuose po to, 

kai visi šauliai bus iššovę į 5 taikinius ar dupletus, o 

rungtynėse dėl medalių po to, kai visi šauliai bus iššovę į 3 

taikinius ar dupletus. 

Televizijos laidos šią pauzę panaudos parodyti esamiems 

rezultatams ir reitingams. Pranešėjas pateiks trumpus 

komentarus apie šaulius ir rezultatus. Po 5-25 sekundţių 

teisėjas nurodys pirmajam šauliui pradėti kitus šūvius pagal 

komandą „PASIRENGĘS―.  

h) 

Etapo uţbaigimas 

Pusfinalio pabaigoje atsakingas vertinimo komisijos narys 

turi nedelsdamas nustatyti, ar yra lygiųjų. Jei lygiųjų nėra, 

atsakingas vertinimo komisijos narys nedelsdamas pareikš: 

„REZULTATAI YRA GALUTINIAI―. Jei yra lygiosios, 

apimančios antrąją ar ketvirtąją vietas, atsakingas vertinimo 

komisijos narys  nurodys teisėjui vykdyti persišaudymą, kol 

lygiosios bus panaikintos. Jei yra lygiosios, apimančios abi 

vietas, persišaudymas pirmiausia turi vykti dėl ketvirtos 

vietos. 

Kai lygiosios panaikinamos, atsakingas vertinimo komisijos 

narys turi nedelsdamas pareikšti: „REZULTATAI YRA 

GALUTINIAI―. Pusfinalio pabaigoje pranešėjas paskelbs du 

(2) šaulius, kurie buvo pašalinti, du (2) šaulius, kurie varţysis 

rungtynėse dėl bronzos medalio ir du (2) šaulius, kurie 

varţysis rungtynėse dėl aukso medalio. 

i) 

Rungtynių dėl medalių 

pradţia 

 

Po trumpos nuo dviejų (2) iki trijų (3) minučių pauzės, turi 

prasidėti rungtynės dėl medalių. Pirmiausia vyks rungtynės 

dėl bronzos medalio. Po pauzės, teisėjas į aikštelę 

pristatymui pakvies rungtynėse dėl bronzos medalio 

dalyvaujančius šaulius. Nebus rodomi jokie taikiniai ir 

bandomasis šaudymas NEBUS leidţiamas prieš rungtynių 
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dėl medalių startą. Startinės pozicijos bus nustatytos pagal 

startinius numerius. Lygiosios rungtynių dėl medalių 

pabaigoje bus sprendţiamos persišaudymu (ţr. 

Persišaudymo procedūras). 

j) 

Rungtynių dėl bronzos 

medalio pristatymas 

Po to, kai šauliai pakviečiami į aikštelę, pranešėjas pristato 

šaulius, kurie varţysis  rungtynėse dėl bronzos medalio. 

k) 

Rungtynės dėl bronzos 

medalio  

Po to, kai šauliai bus pristatyti, teisėjas nurodys jiems eiti į jų 

šaudymo vietas. Po vienos (1) minutės teisėjas duos 

komandą „STARTAS― pirmajam šauliui. Varţybos tęsis 

pagal pirmiau pateiktas procedūras, kol bus iškovotas 

bronzos medalis. Jei rungtynių pabaigoje bus lygiosios, 

nedelsiant bus atliekamos papildomo šaudymo, esant lygiam 

rezultatui, procedūros. 

l) 

Rungtynių dėl aukso medalio 

pristatymas 

Rungtynių dėl bronzos medalio pabaigoje pranešėjas 

paskelbia bronzos medalio laimėtoją ir ketvirtą vietą uţėmusi 

šaulį, ir pristato šaulius, kurie varţysis rungtynėse dėl aukso 

medalio. 

m) 

Rungtynės dėl aukso medalio 

Iš karto po to, kai bus pristatyti rungtynių dėl aukso medalio 

šauliai, teisėjas nurodys jiems eiti į jų šaudymo vietas. Po 

vienos (1) minutės teisėjas duos komandą „STARTAS― 

pirmajam šauliui. Varţybos tęsis pagal pirmiau pateiktas 

procedūras, kol bus iškovoti aukso ir sidabro medaliai. Jei 

rungtynių pabaigoje bus lygiosios, nedelsiant bus atliekamos 

papildomo šaudymo, esant lygiam rezultatui, procedūros. 

n) 

Po sprendimų priėmimo 

rungtynėse dėl medalių 

Po to, kai atsakingas vertinimo komisijos narys paskelbs 

„REZULTATAI YRA GALUTINIAI―, pranešėjas turi 

nedelsdamas nurodyti medalių laimėtojus, paskelbdamas:  

„AUKSO MEDALIO LAIMĖTOJAS, ATSTOVAUJANTIS 

(ŠALIS) YRA (VARDAS, PAVARDĖ)“. 

„SIDABRO MEDALIO LAIMĖTOJAS, ATSTOVAUJANTIS 

(ŠALIS) YRA (VARDAS, PAVARDĖ)“. 

„BRONZOS MEDALIO LAIMĖTOJAS, ATSTOVAUJANTIS 

(ŠALIS) YRA (VARDAS, PAVARDĖ)“. 

9.17.4 Lygiavamzdţio šautuvo ar šaudmenų gedimai  

a) Jei teisėjas nusprendţia, kad lygiavamzdis šautuvas ar šaudmenys 

sugedo ne dėl šaulio kaltės, šauliui turi būti suteiktos ne daugiau kaip 

trys (3) minutės lygiavamzdţiui šautuvui pataisyti arba pakeisti jį kitu 

patvirtintu lygiavamzdţiu šautuvu, arba pakeisti šaudmenis. Jei to 

negalima padaryti per tris (3) minutes, šaulys turi pasitraukti iš 

varţybų.  
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b) Kai gedimas yra pašalintas, arba šaulys pasitraukia, finalų etapas turi 

tęstis. Pasitraukusio šaulio galutinis reitingas bus nustatytas pagal 

bendrą pataikytų taikinių skaičių iki atsirandant gedimui.  

c) Šauliui leidţiami ne daugiau kaip du (2) gedimai per finalus, įskaitant 

visus persišaudymus bet kuriame finalų etape, neţiūrint to, ar šaulys 

bandė pašalinti gedimą, ar ne.  

d) Visi taisyklingi taikiniai, į kuriuos šaudant atsiras bet koks paskesnis 

gedimas, bus paskelbti „PRARASTAIS―, neţiūrint to, ar šaulys bandė 

iššauti, ar ne. 

9.17.5 Protestai finalų metu  

a) Jei šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu dėl PATAIKYTO, 

PRARASTO, NESAMO ar NETAISYKLINGO taikinių, jis turi veikti 

nedelsdamas, prieš iššaunant kitam šauliui, pakeldamas ranką ir 

pasakydamas „PROTESTAS―. 

b) Tuomet teisėjas privalo laikinai pertraukti šaudymą ir priimti 

sprendimą, išklausęs teisėjo padėjėjų nuomones. 

c) Bet kokio kito tipo šaulio ar trenerio protestas bus nedelsiant 

sprendţiamas Finalų protestų komisijos (9.17.2.6). Finalų protestų 

komisijos sprendimas yra galutinis ir negali būti skundţiamas.  

d) Jei finaluose dėl bet kurių klausimų pareikštas protestas, išskyrus 

teisėjo sprendimus dėl PATAIKYTO, PRARASTO, NESAMO ar 

NETAISYKLINGO taikinių yra pralaimimas, taikoma dviejų (2) taškų 

bauda, kuri atimama iš pirmųjų dviejų (2) pataikytų taikinių.  

e) Finaluose netaikomas joks protesto mokestis.  

9.18 BRĖŢINIAI IR LENTELĖS 

9.18.1 Tranšėjinės aikštelės horizontalūs kampai  
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Didţiausi horizontalūs kampai pirmai, antrai ir trečiai tranšėjinei aikštelei 

kiekvienoje grupėje.  

 

Taikiniai iš mašinėlės Nr. 1 turi kristi A B C zonoje.  

Taikiniai iš mašinėlės Nr. 2 turi kristi D E F zonoje.  

Taikiniai iš mašinėlės Nr. 3 turi kristi G H I zonoje.  

. 
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9.18.2 Dupletų šaudymo aikštelės horizontalūs kampai 

 

*Didţiausi leistinieji nuokrypiai 

1 (vienas) laipsnis į kairę ar į dešinę 

5 laipsniai*           0 laipsnių*        5 laipsniai* 
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9.18.3 Tranšėjinės mašinėlės nustatymo lentelės (I-IX) 

 

I lentelė 

Grupė 

Tranšėjinės 

mašinėlės 

numeris 

Taikinio kryptis 

(laipsniais) 

Aukštis uţ 

10 m virš lygaus 

paviršiaus 

Nuotolis 
PASTA-

BA 

1 
1 

2 

3 

25 D 

5 K 

35 K 

2,00 m 

3,00 m 

1,50 m 

76,00m 

+/-1 m 

 

2 
4 

5 

6 

45 D 

10 D 

35 K 

2,50 m 

1,80 m 

3,00 m 

 

3 
7 

8 

9 

35 D 

5 K 

45 K 

3,00 m 

1,50 m 

1,60 m 

 

4 
10 

11 

12 

40 D 

0 

25 K 

1,50 m 

3,00 m 

2,60 m 

 

5 
13 

14 

15 

20 D 

5 D 

35 K 

2,40 m 

1,90 m 

3,00 m 

 

 

 

 

II lentelė 

Grupė 

Tranšėjinės 

mašinėlės 

numeris 

Taikinio kryptis 

(laipsniais) 

Aukštis uţ 

10 m virš lygaus 

paviršiaus 

Nuotolis 
PASTA-

BA 

1 
1 

2 

3 

25 D 

5 K 

35 K 

3,00 m 

1,80 m 

2,00 m 

76,00m 

+/-1 m 

 

2 
4 

5 

6 

40 D 

0 

45 K 

2,00 m 

3,00 m 

1,60 m 

 

3 
7 

8 

9 

45 D 

0 

40 K 

1,50 m 

2,80 m 

2,00 m 

 

4 
10 

11 

12 

15 D 

5 D 

35 K 

1,50 m 

2,00 m 

1,80 m 

 

5 
13 

14 

15 

35 D 

5 K 

40 K 

1,80 m 

1,50 m 

3,00 m 
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III lentelė 

Grupė 

Tranšėjinės 

mašinėlės 

numeris 

Taikinio kryptis 

(laipsniais) 

Aukštis uţ 

10 m virš lygaus 

paviršiaus 

Nuotolis 
PASTA-

BA 

1 
1 

2 

3 

30 D 

0 

35 K 

2,50 m 

2,80 m 

3,00 m 

76,00m 

+/-1 m 

 

2 
4 

5 

6 

45 D 

5 K 

40 K 

1,50 m 

2,50 m 

1,70 m 

 

3 
7 

8 

9 

30 D 

5 D 

45 K 

2,80 m 

3,00 m 

1,50 m 

 

4 
10 

11 

12 

45 D 

0 

40 K 

2,30 m 

3,00 m 

1,60 m 

 

5 
13 

14 

15 

30 D 

0 

35 K 

2,00 m 

1,50 m 

2,20 m 

 

 

 

 

IV lentelė 

Grupė 

Tranšėjinės 

mašinėlės 

numeris 

Taikinio kryptis 

(laipsniais) 

Aukštis uţ 

10 m virš lygaus 

paviršiaus 

Nuotolis 
PASTA-

BA 

1 
1 

2 

3 

40 D 

10 D 

30 K 

3,00 m 

1,50 m 

2,20 m 

76,00m 

+/-1 m 

 

2 
4 

5 

6 

30 D 

10 K 

35 K 

1,60 m 

3,00 m 

2,00 m 

 

3 
7 

8 

9 

45 D 

0 

20 K 

2,00 m 

3,00 m 

1,50 m 

 

4 
10 

11 

12 

30 D 

5 K 

45 K 

1,50 m 

2,00 m 

2,80 m 

 

5 
13 

14 

15 

35 D 

0 

30 K 

2,50 m 

1,60 m 

3,00 m 
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V lentelė 

Grupė 

Tranšėjinės 

mašinėlės 

numeris 

Taikinio kryptis 

(laipsniais) 

Aukštis uţ 

10 m virš lygaus 

paviršiaus 

Nuotolis 
PASTA-

BA 

1 
1 

2 

3 

45 D 

0 

15 K 

1,60 m 

3,00 m 

2,00 m 

76,00m 

+/-1 m 

 

2 
4 

5 

6 

40 D 

10 K 

45 K 

2,80 m 

1,50 m 

2,00 m 

 

3 
7 

8 

9 

35 D 

5 K 

40 K 

3,00 m 

1,80 m 

1,50 m 

 

4 
10 

11 

12 

25 D 

0 

30 K 

1,80 m 

1,60 m 

3,00 m 

 

5 
13 

14 

15 

30 D 

10 D 

15 K 

2,00 m 

2,40 m 

1,80 m 

 

 

 

 

VI lentelė 

Grupė 

Tranšėjinės 

mašinėlės 

numeris 

Taikinio kryptis 

(laipsniais) 

Aukštis uţ 

10 m virš lygaus 

paviršiaus 

Nuotolis 
PASTA-

BA 

1 
1 

2 

3 

40 D 

0 

35 K 

2,00 m 

3,00 m 

1,50 m 

76,00m 

+/-1 m 

 

2 
4 

5 

6 

35 D 

10 D 

35 K 

2,50 m 

1,50 m 

2,00 m 

 

3 
7 

8 

9 

35 D 

5 K 

40 K 

2,00 m 

1,50 m 

3,00 m 

 

4 
10 

11 

12 

45 D 

10 K 

25 K 

1,50 m 

3,00 m 

2,60 m 

 

5 
13 

14 

15 

25 D 

5 D 

45 K 

2,40 m 

1,50 m 

2,00 m 
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VII lentelė 

Grupė 

Tranšėjinės 

mašinėlės 

numeris 

Taikinio kryptis 

(laipsniais) 

Aukštis uţ 

10 m virš lygaus 

paviršiaus 

Nuotolis 
PASTA-

BA 

1 
1 

2 

3 

35 D 

5 K 

20 K 

2,20 m 

3,00 m 

3,00 m 

76,00m 

+/-1 m 

 

2 
4 

5 

6 

40 D 

0 

45 K 

2,00 m 

3,00 m 

2,80 m 

 

3 
7 

8 

9 

40 D 

0 

40 K 

3,00 m 

2,00 m 

2,20 m 

 

4 
10 

11 

12 

45 D 

5 D 

35 K 

1,50 m 

2,00 m 

1,80 m 

 

5 
13 

14 

15 

20 D 

5 K 

45 K 

1,80 m 

1,50 m 

2,00 m 

 

 

 

 

VIII lentelė 

Grupė 

Tranšėjinės 

mašinėlės 

numeris 

Taikinio kryptis 

(laipsniais) 

Aukštis uţ 

10 m virš lygaus 

paviršiaus 

Nuotolis 
PASTA-

BA 

1 
1 

2 

3 

25 D 

5 D 

20 K 

3,00 m 

1,50 m 

2,00 m 

76,00m 

+/-1 m 

 

2 
4 

5 

6 

40 D 

0 

45 K 

1,50 m 

3,00 m 

2,80 m 

 

3 
7 

8 

9 

35 D 

5 K 

45 K 

3,00 m 

2,50 m 

2,00 m 

 

4 
10 

11 

12 

45 D 

0 

30 K 

1,80 m 

1,50 m 

3,00 m 

 

5 
13 

14 

15 

30 D 

10 D 

15 K 

2,00 m 

3,00 m 

2,20 m 
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IX lentelė 

Grupė 

Tranšėjinės 

mašinėlės 

numeris 

Taikinio kryptis 

(laipsniais)  

Aukštis uţ 

10 m virš lygaus 

paviršiaus 

Nuotolis 
PASTA-

BA 

1 
1 

2 

3 

40 D 

0 

20 K 

3,00 m 

1,80 m 

3,00 m 

76,00m 

+/-1 m 

 

2 
4 

5 

6 

15 D 

10 K 

35 K 

3,00 m 

1,50 m 

2,00 m 

 

3 
7 

8 

9 

45 D 

0 

30 K 

1,60 m 

2,80 m 

3,00 m 

 

4 
10 

11 

12 

30 D 

5 K 

15 K 

2,00 m 

2,00 m 

3,00 m 

 

5 
13 

14 

15 

35 D 

0 

45 K 

2,90 m 

1,60 m 

2,20 m 
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9.19 RODYKLĖ  

Nedalyvaujantis šaulys  9.16.5.3 

Nedalyvaujantis šaulys – Ypatingos aplinkybės  9.16.5.5 

Pranašumas – neoficialiose treniruotėse  9.6.2.2 

Taikymasis – saugumas 9.2.3 

Šaudmenys – šovinių apţiūra 9.4.3.2 

Šaudmenys – šovinių specifikacijos 9.4.3.1 

Šaudmenys – gedimai / uţsikirtimai 9.11.4.3 

Šaudmenys – ne pagal taisykles  9.4.3.2 

Apeliacijos terminas  9.16.10.2 

Apeliacijos 9.16.10 

Taisyklių taikymas visose stendinio šaudymo rungtyse 9.1.1 

Teisėjo padėjėjas – nedalyvavimas – vieno taško išskaitymas  9.5.6.3 

Teisėjo padėjėjas – patarimai teisėjui  9.5.6.4 

Teisėjų padėjėjai – pareigos  9.5.6.2 

Šaulys – pakeitimas 9.10.2 

Pagalbiniai šauliai – uţpildytojai 9.10.4.2 

Vamzdţio pasirinkimas  9.11.3 

BIB (starto) numeriai  9.12.2 

Akidangčiai – šoniniai akidangčiai  9.12.4 

Vamzdţiai 9.4.2.7 

Paţeistas taikinys  9.13.3 

Šautuvų nešiojimas – saugumas 9.2.2 

Vyriausiasis teisėjas – pareigos  9.5.4.2 

Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas – atsakomybė 9.5.3.2 

Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas – pareigos  9.5.3.3 

Klasifikavimas ir taškų skaičiavimo tvarka  9.14.1 

Klasifikavimo tarnyba 9.14.1 
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Komandos 9.2.6 

Varţybų apranga (6.7.6 taisyklė)  9.12 

Varţybų apranga – batai atvirais pirštais ar kulnais  9.12.1.2 

Varţybų pareigūnai  9.5 

Atvirkštinio skaičiavimo taisyklė prieš finalus  9.15.1.1 

Taškų atėmimas (ţalia kortelė)  9.16.5 

Vieno taško atėmimas  9.16.5.1 

Neveikiantys lygiavamzdţiai šautuvai  9.11.6 

Nesutikimas su teisėjo sprendimu 9.16.8.2 

Diskvalifikacija (raudona kortelė)  9.16.6 

Diskvalifikacija finaluose 9.16.7 

Dupletų šaudymo aikštelė – varţybų taisyklės dupletų šaudymo 

aikštelėje  

9.8 

Dupletų šaudymo aikštelė – rato vykdymas dupletų šaudymo aikštelėje 9.8.1 

Dupletų šaudymo aikštelė – „Prarasti― taikiniai  9.8.8.4 

Dupletų šaudymo aikštelė – „Nėra taikinio― – dupletas 9.8.8 

Dupletų šaudymo aikštelė – „Nėra taikinio― – teisėjo atsakomybė 9.8.8.1 

Dupletų šaudymo aikštelė – „Nėra taikinio―, net jei šaulys iššovė  9.8.8.2 

Dupletų šaudymo aikštelė – „Nėra taikinio― jei šaulys neiššovė  9.8.8.3 

Dupletų šaudymo aikštelė – finalinis nustatymas  9.17.2.6 

Dupletų šaudymo aikštelė – horizontalūs kampai  9.17.2 

Dupletų šaudymo aikštelė – pertraukimas – taikinių perţiūrėjimas  9.8.4 

Dupletų šaudymo aikštelė – netaisyklinga trajektorija  9.8.6.3 

Dupletų šaudymo aikštelė – vertinimo komisijos patikrinimas 9.8.6 

Dupletų šaudymo aikštelė – metodas 9.8.2 

Dupletų šaudymo aikštelė – pasirengimo laikas, papildomas laikas išeiti 

iš 5 šaudymo vietos  

9.8.3 

Dupletų šaudymo aikštelė – aikštelės (atskiros aikštelės) brėţinys 

(6.4.20.2.4 taisyklė)  

9.1.5 

Dupletų šaudymo aikštelė – atsisakytas dupletas  9.8.7 
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Dupletų šaudymo aikštelė – atsisakytas taikinys – šaulio atliekama 

procedūra 

9.8.7 

Dupletų šaudymo aikštelė – persišaudymo nustatymai (7.15.3 taisyklė)  9.8.6.2 

Dupletų šaudymo aikštelė – iššovimas vienu metu  9.11.1 

Dupletų šaudymo aikštelė – taikinių nuotoliai, kampai ir aukščiai  9.8.5 

Dupletų šaudymo aikštelė – mašinėlių nustatymo lentelė  9.8.5 

Dupletų šaudymo aikštelė – bandomieji taikiniai  9.8.6.1 

Klausos apsauga  9.2.7 

Elektroninės rezultatų lentos  9.14.3.1 

Elektroninės rezultatų lentos – matomos rezultatų lentų klaidos  9.14.3.3 

Įrangos kontrolė  9.4.1 

Įrangos kontrolė – vieno laiko kontrolė  9.9.3.12.2 

Įrangos kontrolė – baudţiamas neatvykimas nurodytu laiku  9.4.1 

Rungtys 9.6.1 

Akių apsauga  9.2.7 

Paveikslai ir brėţiniai  9.1.5 

Finalai – neveikiantis lygiavamzdis šautuvas  9.17.4 

Finalai – dupletų šaudymo aikštelė  9.17.2.6 

Finalai – finalininkų atvykimas į šaudyklą  9.17.2.1 

Finalai – bendrosios procedūros  9.17.2 

Finalai – pavėlavęs ar neatvykęs šaulys  9.16.5.3 

Finalai – lygiavamzdţio šautuvo ar šaudmenų gedimai 9.17.4 

Finalai – finalininkų skaičius kiekvienoje rungtyje  9.17.1 

Finalai – gedimų skaičius 9.17.4 

Finalai – pareigūnai  9.17.2.5 

Finalai – šaudymo tvarka  9.17.2.6 

Finalai – finalų vykdymo procedūros 9.17.3 

Finalai – protestai finaluose 9.17.5 
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Finalai – šaudyklos komandos  9.17.3 

Finalai – šaudyklos įranga  9.17.2.4 

Finalai – šaudyklos įrangos gedimas  9.5.5.3 

Finalai – reitingavimo procedūra po neuţbaigtų finalų  9.16.5.2 

Finalai – stendinio šaudymo rungtys  9.17.2.6 

Finalai – apvali aikštelė  9.17.2.6 

Finalai – starto laikas  9.17.2.2 

Finalai – neuţbaigtų finalų nutraukimas  9.16.5.2 

Finalai – bandomasis šaudymas  9.17.2.3 

Finalai – tranšėjinė aikštelė  9.17.2.6 

Finalų varţybų procedūros 9.17.2.6 

Keturi ar daugiau lygius rezultatus turintys šauliai, pretenduojantys 

daugiau kaip į vieną reitingo vietą 

9.15.2.3 

Šautuvai – pakeitimas 9.4.2.5 

Šautuvai – kompensatoriai ir vamzdţio priedai  9.4.2.6 

Šautuvai – dėtuvės 9.4.2.4 

Šautuvai – optiniai taikikliai  9.4.2.8 

Šautuvai – prijungiami vamzdţiai  9.4.2.7 

Šautuvai – atleidimo gaidukas  9.4.2.2 

Šautuvai – dirţai 9.4.2.3 

Šautuvai – leidţiami tipai  9.4.2.1 

Šautuvai, įranga ir šaudmenys  9.4 

Gerai matomos striukės – saugumas 9.2.1 

Pataikymas 9.13.4 

Individualūs rezultatai 9.14.4 

Individualios lygiosios varţybose be finalų 9.15.2 

Pertraukimai  9.8.4 

Netaisyklingas taikinys  9.13.1 
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Vertinimo komisija – pareigos prieš varţybas  9.5.2.1 

Vertinimo komisija – pareigos per varţybas  9.5.2.2 

Vertinimo komisija – dauguma 9.16.6.1 

Vertinimo komisijos atsakomybė ir veiksmai  9.16.2 

Taisyklių ţinojimas  9.1.2 

Kairiarankis sportininkas – dešiniarankis sportininkas  9.1.3 

Prarastas taikinys  9.13.5 

Kompensuojamoji serija – dupletų šaudymo aikštelė  9.11.7.2 

Kompensuojamoji serija – procedūros 9.11.8 

Kompensuojamoji serija – rezultatų patvirtinimas  9.11.8 

Kompensuojamoji serija – tranšėjinė aikštelė  9.11.7 

Kompensuojamoji serija nedalyvavusiam sportininkui 9.16.5.4 

Kompensuojamoji serija – apvali aikštelė  9.11.7.3 

Gedimai  9.11 

Gedimai – veiksmai pranešus apie gedimą  9.11.2 

Gedimai – apibrėţimas 9.11.1 

Gedimai – leidţiamų gedimų skaičius  9.11.2 

Gedimai – procedūra gedimo atveju  9.11.4 

Gedimai – šaulio atliekama procedūra 9.11.4.1 

Rankinės rezultatų lentos  9.14.3.4 

Rungtynių administravimas  9.10 

Vyrų rungtys  9.1.4 

Neiššovimas (uţsikirtimas) – šaudmenų gedimas  9.11.4.3 

Nacionalinio TOK tapatybė  9.12.3 

Nėra taikinio  9.13.6 

Atviri paţeidimai  9.16.4.1 

Protestas – šaulio veiksmai 9.16.8.1 

Protestas – komandos atstovo veiksmai  9.16.8.1 
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Protestas – teisėjui 9.16.8.1 

Protesto pateikimo laikas 9.16.9.2 

Protestai ir apeliacijos 9.16.10 

Protestų ir apeliacijų pateikimo laikas 9.16.10.2 

Protestai ir apeliacijos, išskyrus finalų vertinimo komisijos sprendimus 9.16.10.1 

Šaudyklų ir taikinių standartai  9.3 

Reitingavimas 9.15.1.3 

Teisėjai  9.5.5 

Teisėjai – pareigos ir funkcijos  9.5.5.2 

Taisyklingas taikinys  9.13.1 

Rezultatai  9.14.5 

Dešiniarankis sportininkas – kairiarankis sportininkas  9.1.3 

Taisyklių paţeidimas  9.16.1 

Sportininkų ir pareigūnų elgesio taisyklės 9.12 

Saugumas 9.1 

Saugumo vėliavėlė 9.2.2 

Saugumas – komanda „STOP― 9.2.5 

Rezultatų patvirtinimas  9.14.4 

Rezultatų lentos – rezultatų rezullatų lentoje uţtikrinimas  9.14.3.3 

Rezultatų kortelės – vedamos teisėjų padėjėjų 9.14.3.3 

Taškų skaičiavimo procedūra  9.14.2 

Lygiavamzdţiai šautuvai  9.4.2 

Šaudymas ir bandomasis šaudymas 9.2.4 

Šaudymo tvarka  9.10.4.5 

Šaudymo grafikai  9.10.1 

Persišaudymai  9.15.4 

Persišaudymai – šaulių pasirengimo laikas 9.15.4.4 

Persišaudymai – dupletų šaudymo aikštelė  9.15.5.3 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

Persišaudymai – bendra informacija 9.15.4 

Persišaudymai – procedūros 9.15.5 

Persišaudymai – saugumas 9.15.5.1 

Persišaudymai – apvali aikštelė  9.15.5.4 

Persišaudymai – tranšėjinė aikštelė  9.15.5.2 

Persišaudymai prieš finalus  9.15.4.2 

Persišaudymai finaluose  9.15.4.3 

Apvali aikštelė – „Prarasti― taikiniai  9.9.3.16 

Apvali aikštelė – „Prarasti― taikiniai dupletuose  9.9.3.16.1 

Apvali aikštelė – „Nėra taikinio― – teisėjo atsakomybė 9.9.3.14 

Apvali aikštelė – „Nėra taikinio― dupletuose  9.9.3.14.3 

Apvali aikštelė – „Nėra taikinio― net jei šaulys iššovė  9.9.3.14.1 

Apvali aikštelė – „Nėra taikinio― jei šaulys neiššovė  9.9.3.14.2 

Apvali aikštelė – šovinių uţtaisymo seka  9.9.3.6 

Apvali aikštelė – varţybų taisyklės apvalioje aikštelėje 9.9 

Apvali aikštelė – šaudymo apvalioje aikštelėje serijos vykdymas 9.9.1 

Apvali aikštelė – netaisyklinga trajektorija  9.9.3.10 

Apvali aikštelė – ţenklinimo juosta  9.9.3.12 

Apvali aikštelė – ţenklinimo juostos tikrinimas  9.9.3.12.3 

Apvali aikštelė – ţenklinimo juostos vienkartinis patikrinimas  9.9.3.12.2 

Apvali aikštelė – metodas 9.9.2 

Apvali aikštelė – pasirengimo laikas  9.9.3 / 9.9.3.1 

Apvali aikštelė – šaudymo vietos procedūros 8 9.9.3.4 

Apvali aikštelė – parengties padėtis  9.9.3.11 

Apvali aikštelė – atsisakytas taikinys  9.9.3.13 

Apvali aikštelė – atsisakytas taikinys – šaulio atliekamos procedūros 9.9.3.13 

Apvali aikštelė – šaudymas be eilės  9.9.3.14.4 

Apvali aikštelė – bandomasis šaudymas / taikymasis šaudyklose  9.9.3.8 
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Apvali aikštelė – STARTAS 9.9.3.5 

Apvali aikštelė – Taikinių nuotoliai ir aukščiai – vertinimo komisijos 

patikrinimas 

9.9.3.9 

Apvali aikštelė – taikinių nustatymo nuotoliai, kampai ir aukščiai  9.9.3.9 

Apvali aikštelė – taikinių šaudymo seka kvalifikacijoje ir finaluose  9.9.3.3 

Apvali aikštelė – bandomieji taikiniai  9.9.3.7 

Apvalios aikštelės – planas (6.4.21.3 taisyklė)  9.1.5 

Apvalios aikštelės – vaizdas (6.4.21.4 taisyklė)  9.1.5 

Grupės koregavimas  9.10.4.4 

Paskirstymas į grupes – sudėtis 9.10.4.1 

Paskirstymas į grupes 9.10.4 

Burtų traukimas skirstant į grupes  9.10.4.3 

Grupės – šaudymo tvarka  9.10.4.5 

Komanda „Stop―  9.2.5 

Taikinių nustatymas – apvali aikštelė, nuotoliai, kampai ir aukščiai  9.9.3.3 

Taikiniai – taisyklingi / netaisyklingi / paţeisti / pataikyti / prarasti taikiniai  9.13 

Komandinės lygiosios  9.15.3 

Techniniai paţeidimai 9.16.4.5 

Bandomasis šaudymas – po šautuvo remonto  9.2.4 

Bandomasis šaudymas – šaudymas ir bandomasis šaudymas  9.2.4 

Lygiosios (be finalų) – 7-oji ir ţemesnės vietos  9.15.2.4 

Lygiosios (be finalų) – dėl pirmųjų šešių vietų  9.15.2.3 

Lygiosios (be finalų) – lygiosios su maksimaliais rezultatais  9.15.2.2 

Lygiosios finaluose (7.17.2.7 taisyklė)  9.15.4.3 

Lygiosios ir persišaudymai  9.15 

Lygiosios prieš finalus  9.15.1.1 

Lygiosios varţybose su finalais 9.15.1 

Lygiosios varţybose be finalų 9.15.2 

Treniruotės  9.6.2 
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Treniruotės – prieš rungtis (oficialios)  9.6.2.1 

Treniruotės – neoficialios 9.6.2.2 

Tranšėjinė aikštelė – tranšėjinės šaudymo rungties varţybų taisyklės  9.7 

Tranšėjinė aikštelė – tranšėjinio šaudymo rungties serijos vykdymas 9.7.1 

Tranšėjinė aikštelė – brėţiniai (6.14.18.3.1 taisyklė)  9.1.5 

Tranšėjinė aikštelė – brėţiniai ir lentelės  9.17 

Tranšėjinė aikštelė – ―Prarasti‖ taikiniai  9.7.8.4 

Tranšėjinė aikštelė – pertraukimas – taikinių perţiūrėjimas 9.74 

Tranšėjinė aikštelė – netaisyklinga trajektorija  9.7.6.1 

Tranšėjinė aikštelė – vertinimo komisijos patikrinimai 9.7.6 

Tranšėjinė aikštelė – metodas 9.9.2 

Tranšėjinė aikštelė – „Nėra taikinio― 9.7.8 

Tranšėjinė aikštelė – „Nėra taikinio― – teisėjo atsakomybė  9.7.8.1 

Tranšėjinė aikštelė – „Nėra taikinio― net jei šaulys iššauna  9.7.8.2 

Tranšėjinė aikštelė – „Nėra taikinio― jei šaulys neiššauna  9.7.8.3 

Tranšėjinė aikštelė – pageidautini specialūs nustatymai tranšėjinės 

aikštelės rungčiai 

9.75.2 

Tranšėjinė aikštelė – nenaudojami pageidautini specialūs nustatymai 9.7.5.2 

Tranšėjinė aikštelė – pasirengimo laiko apribojimai, papildomas laikas 

išeiti iš 5 šaudymo vietos 

9.7.3 

Tranšėjinė aikštelė – atsisakytas taikinys  9.7.7 

Tranšėjinė aikštelė – atsisakytas taikinys – šaulio atliekama procedūra 9.7.7 

Tranšėjinė aikštelė – nustatymo lentelė  9.17.3 

Tranšėjinė aikštelė – taikinių nuotoliai, kampai ir aukščiai  9.7.5 

Tranšėjinė aikštelė – taikinių ribos  9.7.5.3 

Tranšėjinė aikštelė – tranšėjinė aikštelės nustatymo procedūra 9.7.5.4 

Tranšėjinė aikštelė – bandomieji taikiniai  9.7.6.1 

Tranšėjinė aikštelė – tik vienos šaudyklos naudojimas – nustatymas  9.7.5.2 

Tranšėjinės aikštelės ir dupletų šaudymo aikštelės kraštas (6.4.19 

taisyklė)  

9.1.5 
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Tranšėjinės aikštelės horizontalūs kampai  9.17.1 

Tranšėjinės aikštelės (6.4.18.3.1 taisyklė)  9.1.5 

Tranšėjinės mašinėlės nustatymo lentelės (I-IX)  9.7.5.1 
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Nebaigtas ratas – likusių taškų atėmimas  9.16.5.2 

Ţodiniai protestai  9.16.8 

Įspėjimas (geltona kortelė)  9.16.4 

Teisėjo duotas įspėjimas  9.5.5.3 

Moterų rungtys  9.1.4 

Rašytiniai protestai  9.16.9 
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PASTABA:  

Jeigu paveiksluose ir lentelėse pateikiama konkreti informacija, ji turi tokią pačią galią, kaip 

sunumeruotos taisyklės. 
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10.1 BENDROJI DALIS  

10.1.1 Šios Taisyklės yra Tarptautinės šaudymo sporto federacijos (ISSF) techninių 

taisyklių dalis ir yra taikomos visoms 50 m ir 10 m šaudymo į judančius 

taikinius varţyboms. 

10.1.2 Visi šauliai, komandų vadovai bei pareigūnai privalo būti susipaţinę su ISSF 

taisyklėmis ir uţtikrinti, kad šių taisyklių būtų laikomasi. Kiekvienas šaulyss 

yra asmeniškai atsakingas uţ taisyklių laikymąsi. 

10.1.3 Kai taisyklė taikoma dešiniarankiams sportininkams, priešinga šios taisyklės 

formuluotė taikoma kairiarankiams sportininkams. 

10.1.4 Taisyklės turi būti taikomos tiek vyrų, tiek moterų varţyboms, išskyrus tuos 

atvejus, kai taisyklė galioja išimtinai vyrų arba moterų varţyboms. 

10.2 SAUGUMAS  

SAUGUMAS YRA YPATINGAI SVARBUS 

ISSF Saugumo taisyklės pateiktos 6.2 punkte. 

10.3 ŠAUDYKLŲ IR TAIKINIŲ STANDARTAI 

Taikiniai ir taikinių standartai pateikti 6.3 punkte. Reikalavimai šaudykloms ir 

kitiems įrenginiams pateikti 6.4 punkte.  

10.4 50 m IR 10 m ŠAUTUVŲ STANDARTAI 

Ţr.: JUDANČIŲ TAIKINIŲ ŠAUTUVŲ SPECIFIKACIJOS LENTELĖ (10.13)  

Gali būti naudojamas bet koks šautuvas, atitinkantis toliau pateiktus 

standartus:  

10.4.1 Bendras šautuvo ir taikiklio svoris negali viršyti 5,5 kg.  

10.4.2 Leidţiamas reguliuojamas buoţės padas. Buoţės pado išlinkimas (teigiamas 

ar neigiamas) negali viršyti 20 mm gylio ar aukščio. Buoţės pado ilgis negali 

viršyti 150 mm. Buoţės pado gylio ar aukščio matavimas bus atliekamas 

stačiais kampais į šautuvo vamzdţio kanalo centrinę liniją (ţr. lentelę). 

Ţemiausias buoţės pado taškas jo ţemiausioje padėtyje negali būti ţemiau, 

negu 200 mm ţemiau šautuvo vamzdţio kanalo centrinės linijos (ţr. lentelę).  

10.4.3 Taikikliai  

Optinio taikiklio centrinės linijos aukštis virš šautuvo vamzdţio kanalo 

centrinės linijos negali viršyti 75 mm.  

10.4.3.1 50 m šautuvai. Leidţiami visų tipų taikikliai.  

10.4.3.2 10 m šautuvai. Leidţiami visų tipų taikikliai, išskyrus tai, kad optiniai taikikliai 

turi būti nekintami, su ne didesniu kaip keturių kartų (4 x) didinimu (leistinasis 

nuokrypis = +0,4 x). Didinimo tikrinimas bus atliekamas su mechaniniais arba 

optiniais prietaisais.  

10.4.3.3 Jei taikiklis nėra paţeistas dėl mechaninio ar optinio gedimo, jo negalima 

keisti tarp šaudymo į lėtai ir greitai judančius taikinius. Taikiklio reguliavimas 

rungties metu leidţiamas su sąlyga, kad jis neuţdelsia šaudymo.  

10.4.3.4 Vamzdţių svareliai. Leidţiami vamzdţio svareliai tik 60 mm spinduliu nuo 
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vamzdţio centro; svarelių negalima nuimti ar uţdėti po Įrangos kontrolės. Jie 

turi būti su įrangos kontrolės antspaudu.  

10.4.3.5 Vienas šautuvas vienai rungčiai. Bet kurios rungties lėto ir greito taikinių 

judėjimo etapams turi būti naudojamas tas pats šautuvas, įskaitant taikiklį, 

svarelius ir gaiduko sistemą. 

10.4.3.6 Specifiniai standartai 50 m šautuvams 

a) gaiduko nuspaudimo jėga turi būti ne maţesnė kaip 500 gramų;  

b) gaiduko nuspaudimo jėga turi būti matuojama laikant vamzdį 

vertikaliai;  

c) sistemos ilgis, matuojamas nuo uţdarytos spynos esant išimtiems 

šoviniams iki priekinio sistemos galo, įskaitant bet kokį prailginimą 

(sudarantį vamzdţio dalį arba ne), negali viršyti 1000 mm; ir 

d) leidţiami tik 5,6 mm (.22") kalibro šoninio dūţio šaudmenys.  

10.4.4 Specifiniai standartai 10 m šautuvams 

a) gaiduko nuspaudimo jėga neribojama;  

b) negali būti naudojamas nustatytas gaidukas;  

c) sistemos ilgis matuojamas nuo mechanizmo galo iki priekinio sistemos 

galo, įskaitant bet kokį prailginimą (sudarantį vamzdţio dalį arba ne), 

negali viršyti 1000 mm; ir 

d) leidţiama naudoti bet kokios formos 4,5 mm (.177‖) kalibro šratus, 

pagamintus iš švino ar kitos minkštos medţiagos.  

10.4.5 Įrangos patikrinimai prieš varţymas ir po varţybų 

10.4.5.1 Šauliai privalo uţtikrinti, kad visi jų naudojami įrangos elementai atitiktų šias 

taisykles. Įrangos kontrolės skyrius turi būti atviras, kad būtų galima atlikti 

šaulių įrangos patikrinimus nuo oficialios treniruočių dienos iki paskutinės 

šaudymo į judančius taikinius varţybų dienos. Sportininkai yra skatinami, jei 

nori, atnešti savo įrangą Įrangos kontrolės patikrinimui prieš varţybas, kad 

įsitikintų, ar jie atitinka šias taisykles.  

10.4.5.2 Bus atliekami visų įrangos elementų patikrinimai po varţybų, siekiant uţtikrinti 

jų atitiktį (6.7.7 ir 6.7.9).  

10.5 APRANGOS TAISYKLĖS  

10.5.1 Ţenklinimo juosta  

10.5.1.1 Turi būti dėvima oficiali ISSF ţenklinimo juosta, kad aikštelių prieţiūros 

pareigūnas ar komisijos narys matytų šautuvo buoţės padėtį.  

a) ţenklinimo juosta turi būti tokia, kokia gaunama iš ISSF;  

b) ţenklinimo juosta turi būti 250 mm ilgio, 30 mm pločio, geltonos 

spalvos su juodu kraštu ir ISSF logotipu; ir 

c) ji turi būti nuolatinai pritvirtinta dešiniojoje išorinio drabuţio pusėje. 
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10.5.1.2 Teisinga ţenklinimo juostos padėtis turi būti patikrinama tokiu būdu:  

a) visos išorinio drabuţio kišenės turi būti tuščios;  

b) kūną liečianti gaiduką spaudţianti ranka tuomet turi būti sulenkta į 

visiškai uţdarą padėtį aukštyn nukreiptu kampu, visiškai nepakeliant 

pečių į viršų;  

c) ţenklinimo juosta turi būti pritvirtinta nuolatinai, horizontaliai, ţemiau 

alkūnės viršūnės (ţr. piešinį); ir 

d) ţenklinimo juostą prieš varţybas gali patikrinti įrangos kontrolės 

komisija ir paţymėti antspaudu arba spaudu.  

10.6 VARŢYBŲ PAREIGŪNAI  

10.6.1 Vyriausiojo aikštelių prieţiūros pareigūno pareigos ir funkcijos 

Kiekvienai rungčiai konkrečioje šaudykloje turi būti paskiriamas vyriausiasis 

aikštelių prieţiūros pareigūnas. Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas 

yra:  

a) atsakingas uţ aikštelių prieţiūros pareigūnus ir šaudyklos personalą, ir 

atsako uţ teisingą šaudymo rungties vedimą ir ten, kur naudojama 

centralizuota kontrolė, yra atsakingas uţ teisingų šaudyklos komandų 

davimą;  

b) atsakingas uţ viso šaudyklos personalo bendradarbiavimo su komisija 

uţtikrinimą; 

c) atsakingas uţ visų paţeidimų, kurių negali išspręsti kiti aikštelių 

prieţiūros pareigūnai, sprendimą;  

d) atsakingas uţ greitą bet kokių įrangos gedimų pašalinimą ir uţ 

šaudyklos darbui reikalingų specialistų ir medţiagų parūpinimą. 

Remonto tarnybos specialistas turi visą laiką būti vyriausiojo aikštelių 

prieţiūros pareigūno ţinioje. Turi būti numatytos papildomos sąlygos 

tokiems atvejams, kurie viršija remonto tarnybos pajėgumus;  

e) atsakingas uţ veiksmingą ir greitą visų taikinių taškų skaičiavimą, 

bendradarbiaujant su vyriausiuoju klasifikacijos pareigūnu; ir 

f) jei reikia, vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas dalyvauja 

traukiant burtus skirstant šaudymo vietas.  

10.6.2 Vyriausiojo aikštelių prieţiūros pareigūno padėjėjo pareigos ir funkcijos 

Jei rungtynėse šaudymas vyksta keliose aikštelėse, turi būti paskirtas  

vyriausiojo aikštelių prieţiūros pareigūno padėjėjas. Jis taip pat pavaduoja 

vyriausiąjį aikštelių prieţiūros pareigūną jam nesant.  

10.6.3 Aikštelių prieţiūros pareigūno pareigos ir funkcijos  

Aikštelių prieţiūros pareigūnai yra atsakingi prieš vyriausiąjį aikštelių 

prieţiūros pareigūną uţ konkrečios aikštelės tvarkingą darbą. Jie glaudţiai 

bendradarbiauja su komisija. Aikštelių prieţiūros pareigūnas:  

a) pakviečia šaulius ir paskelbia išankstinį serijos rezultatą;  
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b) patikrina šaulių vardus, pavardes ir starto numerius, sutikrindamas 

juos su starto sąrašu, šaudyklos registru ir maţomis rezultatų 

lentomis. Jei įmanoma, tai reikia padaryti prieš prasidedant 

pasirengimo laikui;  

c) duoda būtinas varţybų komandas;  

d) nuolat stebi parengties ir šaudymo padėtis;  

e) yra atsakingas uţ darbo koordinavimą su registro tvarkytoju (kai 

naudojami popieriniai taikiniai) ir kitais šaudyklos pareigūnais;  

f) priţiūri teisingą taikinių veikimą;  

g) priima protestus ir perduoda juos komisijos nariui; ir  

h) registro tvarkytojo rezultatų kortelėje registruoja visus sutrikimus, 

drausminius nusiţengimus, gedimus, papildomus parodomuosius 

šūvius, pakartojimus ir kt. 

10.6.4 Registro tvarkytojo pareigos ir funkcijos – Popieriniai taikiniai 

a) tikrina įrašus šaudyklos paskyrimo sąraše ir rezultatų kortelėse, 

uţtikrindamas, kad sutaptų šaulių vardai ir pavardės, starto numeriai, 

aikštelių numeriai ir valstybės; 

b) uţrašo nurodytą rezultatą ir palygina jį su rezultatu, rodomu televizijos 

monitoriuje kai tas naudojamas; ir  

c) įrašai rezultatų kortelėse turi būti padaryti tokiu būdu, kad klasifikavimo 

tarnyba galėtų identifikuoti taikinių judėjimą iš kairės ir dešinės.  

10.6.5 Linijos pareigūno pareigos ir funkcijos  

a) linijos pareigūnas turi būti tokioje padėtyje, kad galėtų matyti šaulio 

pasirengimą ir galėtų girdėti sportininko PASIRENGIMO komandą;  

b) jis privalo sugebėti stebėti taškų registravimo sistemą po kiekvieno 

šūvio, matyti taškų skaičiavimo rezultatą, ir tuo pačiu metu stebėti 

signalą paleisti taikinį;  

c) jis valdo paleidimo mygtuką, sustabdymo mygtuką ir jungiklį, 

perjungiantį taikinių judėjimą iš lėto į greitą; ir 

d) jei šaudymo į mišrius judančius taikinius rungčiai nėra elektroninio 

programos jungiklio, būtinas perjungimas turi būti atliekamas pagal 

komisijos patvirtintą planą. 

10.6.6 Tranšėjos krašto pareigūno pareigos ir funkcijos – popieriniai taikiniai  

Tranšėjos krašto pareigūnas ir padėjėjas turi būti visų aikštelių, naudojamų 

varţybų metu, kiekvienoje pusėje. Tranšėjos krašto pareigūnas privalo:  

a) uţtikrinti, kad prie rėmo būtų nustatyta tvarka pritvirtinami teisingi 

taikiniai;  

b) teisingai išdėstyti 50 m dalinius taikinius ir centrinius taikinius. 

Teisingai naudoti lopinius kulkų skylutėms uţdengti. Nustatyti rezultatų 

rodymo ritmą ir kt.; 
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c) apţiūrėti taikinį po kiekvieno judėjimo ir uţtikrinti, kad būtų teisingai 

parodyta kiekvieno pataikymo vertė ir vieta;  

d) uţtikrint, kad prieš kiekvieną judėjimą taikinys būtų pasuktas teisinga 

kryptimi;  

e) nurodant rezultatą, pataikymų skylutėms arti taškų skaičiavimo 

gabarito duoti ţemesnę vertę;  

f) kiekvieno etapo pabaigoje nuimti taikinius nuo rėmo ir padėti į saugią 

talpyklą laukiant, kol jie bus perduoti klasifikacijos tarnybai;  

g) taikinių kurjeriai turi perduoti taikinius ir ataskaitų lapus klasifikacijos 

tarnybai ne rečiau kaip kas antram šauliui uţbaigus šaudymą; 

h) uţdengti parodomųjų šūvių ţymes ant 50 m taikinių juodais lopiniais;  

i) kiekviena serija prasideda 4 parodomaisiais šūviais. Jei šaulys 

nešaudo parodomųjų šūvių, juodi lopiniai turi būti uţklijuoti ant 

atitinkamo taikinio uţ gabaritų ribų; ir 

j) varţybų pataikymų skylutės ant 50 m taikinių turi būti uţdengtos 

skaidriais lopiniais. Turi būti uţdengta tik išorinė dalis pataikymų 

skylučių, kurios yra arti taškų skaičiavimo gabarito, padedant 

klasifikavimo tarnybai suskaičiuoti taškus. Paskutinis pataikymas ant 

kiekvieno taikinio turi likti neuţdengtas. 

10.6.7 Specifinės taisyklės 10 m rungtims  

Atsiţvelgiant į naudojamą sistemą, taikinių keitimą gali atlikti vienas tranšėjos 

krašto aikštelių prieţiūros pareigūnas ir padėjėjas, jei yra tinkamos saugos 

pertvaros. Tranšėjos krašto aikštelių prieţiūros pareigūnas ar jo padėjėjas yra 

atsakingi uţ taikinio pakeitimą per standartinio ritmo laiką. 

10.6.8 Techniniai pareigūnai – Taikiniai su elektronine taškų skaičiavimo 

sistema (EST)  

Oficialių rezultatų teikėjas gali paskirti techninius pareigūnus, 

eksploatuojančius ir priţiūrinčius taikinius su elektronine taškų skaičiavimo 

sistema. Jie gali konsultuoti aikštelių prieţiūros pareigūnus ir komisijos narius, 

tačiau negali daryti jokių spendimų dėl šių taisyklių taikymo.  

10.7 ŠAUDYMO RUNGČIŲ TVARKA IR VARŢYBŲ TAISYKLĖS  

10.7.1 Padėtys 

10.7.1.1 Iki to momento, kol bet kuri taikinio dalis tampa matoma angoje, šaulys turi 

likti parengties padėtyje, laikydamas šautuvą abiem rankomis tokiu būdu, 

kad apatinė buoţės pado dalis (buoţės kulnas) būtų viename lygyje ar 

ţemiau ţenklo ant šaudymo striukės. Ţenklas turi būti matomas komisijos 

nariui ar aikštelių prieţiūros pareigūnui, kol šaulys yra parengties padėtyje.  

10.7.1.2 Šaudymo padėtis yra stovėjimas be atramos. Šautuvo buoţės padas turi būti 

laikomas prie peties (viršutinės dešiniosios krūtinės dalies) ir palaikomas tik 

abiem plaštakomis. Kairioji ranka (kairiarankiams sportininkams – dešinioji 

ranka) negali remtis į klubą ar krūtinę. Padėtį prie staklių, stalo ar sienos 

šaulys turi uţimti tokiu būdu, kad būtų aiškiai matoma, jog jie nesuteikia jam 
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jokios atramos. Neleidţiama naudoti dirţo.  

10.7.1.3 Taikinio judėjimas yra laikas, kai taikinys matomas angoje. Judėjimo laiko 

skaičiavimas turi prasidėti tada, kai pasirodo priešakinis taikinio kraštas ir 

sustoti, kai priešakinis taikinio kraštas pasiekia priešingą sieną.  

10.7.2 50 m ir 10 m rungtys – programos 

10.7.2.1 50 m ir 10 m, 30 + 30 šūvių (vyrai ir jaunimas-vaikinai):  

a) 4 parodomieji šūviai ir 30 šūvių į lėtai judančius taikinius, kiekvienas 

per 5,0 sekundes (+0,2 sekundės); ir 

b) 4 parodomieji šūviai ir 30 šūvių į greitai judančius taikinius, kiekvienas 

per 2,5 sekundes (+0.1 sekundės).  

10.7.2.2 10 m, 20 + 20 šūvių (moterys ir jaunimas-merginos):  

a) 4 įšaudymo šūviai ir 20 šūvių į lėtai judančius taikinius, kiekvienas per 

5,0 sekundes (+0,2 sekundės); ir  

b) 4 parodomieji šūviai ir 20 šūvių į greitai judančius taikinius, kiekvienas 

per 2,5 sekundes (+0.1 sekundės).  

10.7.2.3 50 m ir 10 m, 40 šūvių į mišrius judančius taikinius (vyrai ir jaunimas-

vaikinai):  

a) rungtis bus šaudoma dviem (2) serijomis iš keturių (4) parodomųjų 

šūvių (vienas (1) lėtai ir vienas (1)) greitai judantis taikinys iš 

kiekvienos pusės) ir 20 šūvių į mišrius judančius taikinius; ir 

b) kiekviena šaudymo į mišrius judančius taikinius rungtis privalo turėti 10 

šūvių į lėtai judančius taikinius ir 10 šūvių į greitai judančius taikinius iš 

kiekvienos pusės, išdėstytų tokiu būdu, kad šauliai turėtų šauti į 

vienodą skaičių lėtai ir greitai judančių taikinių iš kiekvienos pusės. 

Lėtai ir greitai judantys taikiniai turi būti sumaišyti tokiu būdu, kad 

šaulys negalėtų numatyti, ar kitas taikinys judės greitai ar lėtai. Negali 

būti daugiau kaip penkių (5) tuo pačiu greičiu (kompleksiškai iš kairės 

ir dešinės). judančių taikinių iš eilės. 

10.7.2.4 10 m, 40 šūvių į mišrius judančius taikinius (moterys ir jaunimas-

merginos).  

10.7.2.5 Visos rungtys gali būti išdėstytos per vieną (1) arba dvi (2) dienas, 

priklausomai nuo uţsiregistravusiųjų į varţybas skaičiaus. Jei rungtys 

išdėstytos per dvi (2) dienas, kiekvieną dieną turi vykti visa viena (1) serija.  

10.7.3 Varţybų taisyklės  

10.7.3.1 Iki varţybų pradţios, pirmajam šauliui turi būti suteikta galimybė atlikti 

šaudymo rungties visos serijos bandomąjį šaudymą. Jei pirmasis šaulys 

nenori atlikti visos serijos bandomojo šaudymo, vis tiek būtina paleisti visą 

seriją.  



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

10.7.3.2 Organizacinis komitetas ISSF čempionatuose privalo atidaryti dienos 

varţybas, pavesdamas (varţybose nedalyvaujančiam) bandomajam šauliui 

iššaudyti visą seriją, pradedamą oficialiu starto laiku, kad pirmasis šaulys 

galėtų uţbaigti bandomojo šaudymo seriją varţybų sąlygomis. 

10.7.3.3 Tik kitas šaulys iš eilės gali atlikti bandomąjį šaudymą specialiai paţymėtoje 

šaudymo linijos vietoje (ţr. 6.4.15 punktą).  

10.7.3.4 Varţybų serija visada prasideda nuo taikinio judėjimo iš dešinės į kairę. 

Kiekvieno judėjimo metu galima iššauti tik vieną šūvį.  

10.7.3.5 Šūvių rodymas  

a) gali būti naudojami skirtingi metodai parodyti rezultatus ir pataikymų 

vietas. Naudojamas metodas turi leisti šauliui būti tikram dėl rezultato 

ir pataikymo vietos;  

b) visose varţybose gali būti naudojami televizijos ar panašūs stebėjimo 

įtaisai, kurie rodo taškus ir pataikymų vietas, o ISSF čempionatuose jie 

yra privalomi;  

c) nereikalaujama, kad šaulys naudotų televizijos monitorių. Jei jis jo 

nenaudoja, turi priimti alternatyvų metodą parodyti rezultatus ir 

pataikymų vietas; ir  

d) Jei šaulys pastebi neatitikimą tarp monitoriaus ir alternatyvaus metodo 

rodyti taškus ir pataikymo vietas, jis gali reikalauti, kad signalas būtų 

pakartotas, tačiau neturi teisės į kitą šūvį, netgi jei pirmasis signalas 

buvo klaidingas. Jei reikalaujama pakartotinio signalo, tai turi būti 

padaryta prieš šaudant toliau.  

10.7.3.6 Pasirengimo laikas  

Po to, kai šaulys pakviečiamas į šaudymo punktą, jam turi būti suteikiamas 

dviejų (2) minučių pasirengimo laikas iki duodant pirmąjį „PASIRUOŠĘS“.  

10.7.3.7 Šaudymo tvarka  

a) kai šaulys uţbaigia pasirengimą aikštelėje, jis turi pranešti 

„PASIRUOŠĘS“ prieš kiekvieną parodomąjį šūvį, taip pat prieš pirmąjį 

serijos šūvį;  

b) aikštelių prieţiūros pareigūnas turi nedelsdamas paleisti taikinį. Jei 

taikinys nepasirodo per keturias (4) sekundes po nurodymo pradėti, 

arba po rezultato rodymo pabaigos, aikštelių prieţiūros pareigūnas 

privalo sustabdyti šaudymą ir įsitikinti, kad šaudyklos įranga ir šaulys 

yra pasiruošę, po to jis vėl paleidţia taikinį;  

c) jei taikinys paleidţiamas prieš šauliui pranešant „PASIRUOŠĘS“, jis 

turi susilaikyti nuo šaudymo. Tačiau jei jis iššauna, rezultatas turi būti 

įskaitytas;  

d) jei aikštelių prieţiūros pareigūnas mato, kad šaulys nepagrįstai delsia 

prieš pranešdamas „PASIRUOŠĘS“ ar prieš uţimdamas 

PARENGTIES padėtį, jis turi imtis tokių veiksmų. Jei taip atsitinka 

pirmą kartą, sportininkui duodamas ĮSPĖJIMAS uţ varţybų vilkinimą. 

Antrą kartą jis nubaudţiamas ATIMANT 2 (du) taškus. Uţ paskesnį 
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paţeidimą šaulys komisijos sprendimu gali būti DISKVALIFIKUOTAS;  

e) uţbaigęs parodomąjį šaudymą, šaulys gali padaryti ne ilgesnę kaip 60 

sekundţių pauzę sureguliuoti savo taikiklį. Tuomet bus pradėta 

ĮSKAITINĖ serija;  

f) po kiekvieno taikinio judėjimo, maţiausiai 4 sekundes turi būti 

rodomas rezultatas ir pataikymo vieta. Rezultato rodymo pabaiga 

visada yra signalas šauliui, kad serija tęsiama;  

g) reikia nustatyti pastovų rezultato rodymo ritmą (laiko ciklą) ir sistemą 

laike, rezultato rodymo būdą ir taikinių keitimo būdą;  

h) 50 m ĮSKAITINIAME šaudyme, pasibaigus taikinio judėjimui, 

ţenklinimas ir signalizavimas turi būti uţbaigiamas ne daugiau kaip 

per 12 sekundţių, ir taikinys parengiamas judėjimui, o šaulys turi būti 

pasirengęs taikinio paleidimui ne daugiau kaip po 18 sekundţių;  

i) 10 m ĮSKAITINIAME šaudyme, pasibaigus taikinio judėjimui, 

ţenklinimas ir signalizavimas turi būti uţbaigiamas ne daugiau kaip 

per 18 sekundţių, ir taikinys parengiamas judėjimui, o šaulys turi būti 

pasirengęs taikinio paleidimui ne daugiau kaip po 20 sekundţių;  

j) aikštelių prieţiūros pareigūnas ir komisijos nariai turi atidţiai 

kontroliuoti 18 ir 20 sekundţių laiko skaičiavimą, ir nedelsiant nubausti 

šaulį, kuris nesilaiko šios taisyklės;  

k) kai šaulys iššauna ir nepataiko į taikinį, o vėliau pareiškia, kad buvo 

nepasiruošęs, kai taikinys buvo paleistas, jam bus įskaitytas 

nepataikymas ir nebus leidţiama pakartoti šūvio;  

l) 18 sekundţių (50 m), 20 sekundţių (10 m) laiko skaičiavimas 

pradedamas, kai taikinys kiekvieno judėjimo pabaigoje pranyksta. 

Laiko skaičiavimas sustoja, kai taikinys pradeda savo grįţtamąjį 

judėjimą;  

m) komisija varţybų metu turi patikrinti, ar teisingai skaičiuojamas laikas 

taikiniams; ir 

n) jei taikinys pirmą kartą paleidţiamas iš neteisingos pusės ar galo, 

judėjimas turi būti nutrauktas ir pakartotas, net jei šaulys iššovė. 

10.7.3.8 Jei atsitinka bet kas, kas gali būti pavojinga, trikdyti šaulį ar kitaip kliudyti 

varţyboms, aikštelių prieţiūros pareigūnas privalo sustabdyti šaudymą. Jei 

šaulys iššauna komandos metu, jis turi teisę nutraukti judėjimą, jei jo 

pareikalauja. 
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10.7.3.9 Jei serija pertraukiama daugiau kaip 5 minutėms, arba šaulys perkeliamas į 

kitą šaudymo vietą, jis gali pareikalauti 2 papildomų parodomųjų šūvių (4 

parodomųjų šūvių mišraus judėjimo rungtyje). Tokiu atveju aikštelių prieţiūros 

pareigūnas turi paskelbti „PARODOMIEJI ŠŪVIAI― ir turi būti informuoti 

rezultatų registruotojai. Šie parodomieji šūviai turi prasidėti iš tos pačios 

pusės, iš kurios po pertraukimo turi būti tęsiama serija. Jei parodomųjų šūvių 

nereikalaujama, serija prasideda ten, kur ji buvo pertraukta. 

10.7.3.10 Jei šaulys nesugeba iššauti taikinio judėjimo metu, jam turi būti įskaitomas 

nepataikymas, nebent taikomos taisyklės suteiktų šauliui teisę pakartoti šūvį. 

10.7.3.11 Jei aikštelių prieţiūros pareigūnas nepasirūpina sustabdyti šaudymo tada, kai 

to reikalauja atitinkamos taikomos taisyklės, šaulys gali pakelti ranką ir sušukti 

„STOP―, su sąlyga, kad jis pats nesukėlė tos situacijos. Aikštelių prieţiūros 

pareigūnas privalo iš karto sustabdyti šaudymą. Jei aikštelių prieţiūros 

pareigūnas nustato, kad šaulio veiksmas pagrįstas, jis gali tęsti šaudymą, kai 

situacija bus patikrinta pagal atitinkamas taisykles. Jei šaulio veiksmas 

nepagrįstas, aikštelių prieţiūros pareigūnas turi duoti komandą pakartoti 

judėjimą, ir šaulys turi būti nubaustas, atimant du (2) taškus iš to šūvio vertės.  

10.7.3.12 Nepataikymai  

a) kiekvienas šūvis, iššautas iki varţybų taikinio pasirodymo, turi būti 

vertinamas kaip nepataikymas;  

b) taikinys bus paleistas be pakartotinio šūvio ir nepataikymas paţymėtas 

kaip „Z― ant taikinio, rezultatų kortelėje ir pranešime apie incidentą;  

c) pataikymas uţ taikinio taškų gabaritų ribų turi būti vertinamas nuliu 

taškų ir ant taikinio paţymimas „X―;  

d) jei šaulys neiššauna, judėjimas vertinamas nuliu taškų ir ant taikinio 

paţymimas „-―;  

e) į taikinį nepataikę šūviai vertinami nuliu taškų ir ant taikinio paţymimi 

„Z―; ir  

f) nuslydę ir rikošetiniai šūviai vertinami nuliu taškų.  

10.7.3.13 Nepataikymai ir nuobaudos 10 m rungtyse:  

a) šaulys negali iš savo šautuvo išleisti parako dujų. Uţ pirmą tokį 

paţeidimą iš kito šūvio rezultato bus atimti du (2) taškai. Uţ kitą 

paţeidimą šaulys turi būti diskvalifikuotas iš tolimesnių varţybų;  

b) pasirodţius pirmajam varţybų taikiniui, bet koks parako dujų išleidimas 

be pataikymo į taikinį bus vertinamas kaip nepataikymas; ir 

c) šaulys privalo uţtikrinti, kad jo pneumatinis ar dujinis šautuvas prieš 

varţybas būtų visiškai uţtaisytas stumiamuoju oru ar dujomis. Jei 

varţybų metu pasirodys, kad jam nepakanka stumiamojo oro ar dujų 

varţyboms tęsti, šauliui bus suteiktos ne daugiau kaip penkios (5) 

minutės atsargoms atnaujinti. Tuomet jis galės tęsti seriją, tačiau be 

jokių papildomų parodomųjų šūvių.  

10.8 RUNGTYNIŲ DĖL MEDALIŲ TAISYKLĖS 
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10.8.1 10 m šaudymo į judantį taikinį rungtynės dėl medalio gali būti vykdomos kaip 

antrasis 10 m šaudymo į judantį taikinį vyrų, moterų, jaunimo-vaikinų ir 

jaunimo-merginų rungčių etapas.  

10.8.2 Visas 10 m šaudymo į judantį taikinį vyrų, moterų, jaunimo-vaikinų ir jaunimo-

merginų šaudymo kursas turi būti uţbaigtas kaip varţybų dėl medalių 

kvalifikacinis ratas.  

10.8.3 keturi (4) daugiausiai taškų kvalifikaciniame ture surinkę šauliai dalyvauja 

rungtynėse dėl medalių. Jų startinę poziciją rungtynėse dėl medalių nulemia 

kvalifikaciniame rate uţimta vieta. 

10.8.4 Lygiosios dėl antros ir ketvirtos vietos kvalifikacijoje bus išsprendţiamos pagal 

persišaudymo taisykles.  

10.8.5 Visi kvalifikuotieji rungtynėms dėl medalių pradės nuo nulio (0). Kvalifikacinio 

rato rezultatai į varţybas dėl medalių neperkeliami.  

10.8.6 Kvalifikuotieji rungtynėms dėl medalių likus 10 minučių iki starto laiko turi 

pranešti apie pasirengimą šaudyti aikštelėje.  

10.8.7 Kvalifikaciniame rate pirmąją vietą uţėmęs šaulys rungtynėse dėl medalių 

varţysis su ketvirtąją vietą uţėmusiu šaulys; kvalifikaciniame rate antrąją 

vietą uţėmęs šaulys varţysis su trečiąją vietą uţėmusiu šauliu.  

10.8.8 Turi būti atliktas šaulių pristatymas.  

10.8.9 Rungtynės dėl medalių vykdomos dviejose (2) arba keturiose (4) aikštelėse.  

10.8.10 Jei yra tik dvi (2) aikištelės, pirmasis ratas bus rengiamas su pirmąją ir 

ketvirtąją vietas uţėmusiais šauliais.  

10.8.11 Jei yra keturios (4) aikštelės, pirmąją ir ketvirtąją vietas uţėmę šauliai yra 

gretimose aikštelėse, o antrąją ir trečiąją vietą uţėmusieji – kitose. 

10.8.12 Pasirengimo laikas yra viena (1) minutė, po jos seka du (2) parodomieji 

šūviai, po vieną šūvį į greitą taikinį iš kairės ir iš dešinės.  

10.8.13 Visas šaudymas į greitai judančius taikinius atliekamas pagal komandą (2,5 

sekundės).  

10.8.14 Rezultatai skaičiuojami dešimtosiomis dalimis. Šaulys, kiekvienose 

rungtynėse uţ kiekvieną taikinį surinkęs aukštesnį rezultatą, gauna vieną 

tašką. Jei poroje yra lygiosios, taško negauna nei vienas šaulys. 

10.8.15 Šaulys, gavęs 6 (šešis) ar daugiau taškų su 2 (dviejų) taškų skirtumu, yra 

varţybų nugalėtojas. 

10.8.16 Pralaimėjusieji dvi (2) pusfinalio rungtynes varţysis dėl bronzos medalio tokiu 

pačiu būdu, kaip pirmiau aprašytasis.  

10.8.17 Laimėjusieji pusfinalio rungtynes varţysis dėl aukso ar sidabro medalių tokiu 

pačiu būdu, kaip pirmiau aprašytasis.  

10.9 PAŢEIDIMAI IR DRAUSMINĖS TAISYKLĖS 

10.9.1 Šaulys negali be pagrindo viršyti dviejų (2) minučių pasirengimo laiko, arba po 

parodomųjų šūvių uţbaigimo laukti ilgiau kaip 60 sekundţių iki varţybų šūvių. 

Po 30 papildomų sekundţių, taikinys turi būti paleistas ir rezultatas įskaitytas, 
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neţiūrint to, ar šaulys yra šaudymo padėtyje, ar ne.  

10.9.2 Jei šaulys neatvyksta tuo metu, kai privalo pradėti varţybas, aikštelių 

prieţiūros pareigūnas turi tris (3) kartus per vieną (1) minutę garsiai paskelbti 

jo vardą ir pavardę. Jei šaulys nepasirodo, jam varţybų pareigūnai nustato 

naują šaudymo laiką, ir iš jo bendro rezultato turi būti atimti du (2) taškai. 

Tačiau jei komisija įtikinama, kad šaulys pavėlavo dėl nepriklausančios nuo jo 

prieţasties, jokia nuobauda neskiriama. 

10.9.3 Šaulys, paţeidęs taisykles dėl PARENGTIES ar šaudymo padėties, po pirmo 

paţeidimo turi gauti ĮSPĖJIMĄ. Paleisti šūviai bus anuliuoti ir pakartoti. Po 

pakartotinio šių taisyklių paţeidimo, komisija nubaus šaulį, įskaitydama 

paleistą (-us) šūvį (-ius) kaip nepataikymus.  

10.10 GEDIMAI  

10.10.1 Jei sugenda šaulio šautuvas ar šaudmenys, šautuvą reikia padėti ant staklių 

ar stalo ir daugiau jo nebeliesti. Reikia pakviesti aikštelių prieţiūros pareigūną 

ir parodyti jam gedimą. Aikštelių prieţiūros pareigūnas turi pertraukti taikinio 

judėjimų seriją ir paleisti laikmatį, kad nustatytų pertraukos trukmę. 

10.10.2 Jei, apţiūrėjęs šautuvą ir šaudmenis, aikštelių prieţiūros pareigūnas nustato, 

kad gedimas nebuvo sukeltas šaulio, šaudymas gali būti pakartotas. 

10.10.3 Šaulys neturi būti laikomas kaltu, jei:  

a) šautuvas randamas iššautas, šovinio lizde yra tokio pat tipo šovinys, 

kokius naudoja šaulys, šovinys turi aiškų įspaudą nuo dūţiklio, o kulka 

nėra palikusi vamzdţio; arba 

b) prieţastį, dėl kurios šautuvas neiššovė, sukėlė šautuvo gedimas, ir 

nėra tikėtina, kad šaulys sukėlė tą gedimą, arba galėjo jo išvengti.  
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10.10.4 Šaulys turi būti laikomas kaltu, jei:  

a) jis nepadėjo šautuvo ant staklių ar stalo;  

b) ką nors pakeitė šautuve, prieš padėdamas jį ant stalo;  

c) saugiklis nebuvo atleistas;  

d) spyna nebuvo visiškai uţdaryta;  

e) šautuvas nebuvo uţtaisytas; arba  

f) šautuvas buvo uţtaisytas netinkamo tipo šaudmenimis; ir 

g) aikštelių prieţūros pareigūnas nustato, kad gedimą sukėlė šaulys, turi 

būti įskaitytas nepataikymas. 

10.10.5 Po pertraukos dėl šautuvo ar šaudmenų gedimo, aikštelių prieţiūros 

pareigūnas gali nurodyti suremontuoti šautuvą arba pakeisti šaudmenis. Jei 

gedimas gali būti pataisytas per penkias (5) minutes, šaudymas gali būti 

tęsiamas. Jei remontas uţtruks ilgiau, negu penkias (5) minutes, šaulys turi 

teisę tęsti šaudymą iš karto su kitu šautuvu, arba pasitraukti, kad 

suremontuotų savo šautuvą. Aikštelių prieţiūros pareigūnas, sutikus komisijai, 

turi nuspręsti, kada šaulys galės tęsti savo seriją arba su pataisytu šautuvu, 

arba su kitu šautuvu, jei remontas neįmanomas. Serija turi būti tęsiama nuo 

pertraukimo taško.  

10.10.6 Aikštelių prieţiūros pareigūnas turi tęsti, tarsi šaulyss nebūtų pasitraukęs, kad 

leistų kitam šauliui uţbaigti jo bandomąjį šaudymą. 

10.10.7 Sugedę taikikliai  

a) jei šaulys per savo parodomuosius šūvius pamato, kad sugedęs 

taikiklis negali būti pataisytas reguliuojant, komisija gali leisti pakeiti 

taikiklį, jei šaulys turi kitą taikiklį;  

b) po pakeitimo, šauliui turi būti suteikti parodomieji šūviai;  

c) šauloiui neturi būti suteikti pakartotiniai ar papildomi parodomieji 

šūviai, jei aikštelių prieţiūros pareigūno atlikta apţiūra parodo, kad 

taikiklio kronšteinas nebuvo pakankamai uţverţtas; ir  

d) jei taikiklis atsilaisvina per varţybų seriją dėl to, kad  taikiklio 

kronšteinas nebuvo pakankamai uţverţtas, visi šūviai turi būti įvertinti.  
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10.11 10 m TAIKINIŲ SU ELEKTRONINE TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA 

GEDIMAS 

10.11.1 Jei sugenda VISI taikiniai aikštelėje - taip pat taikoma įprastoms 

aikštelėms:  

a) vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas ir vertinimo komisija turi 

uţrašyti faktinį laiką;  

b) turi būti suskaičiuoti ir įrašyti visi kiekvieno šaulio uţbaigti ĮSKAITINIAI 

šūviai. Jei nutrūksta elektros energijos tiekimas į šaudyklą, gali tekti 

palaukti, kol energijos tiekimas bus atnaujintas, kad būtų galima 

nustatyti taikinio uţregistruotą šūvių skaičių, nebūtinai rodomą 

šaudymo vietos monitoriuje; ir  

c) kai gedimas bus pašalintas ir visa šaudykla vėl veiks, šauliams bus 

suteiktas vienos (1) minutės pasirengimo laikas, kad jie galėtų vėl 

uţimti savo pozicijas. Šaudymo atnaujinimo laikas paskelbiamas per 

garsiakalbių sistemą bent prieš penkias (5) minutes. Pasibaigus 

pasirengimo laikui, šauliamms bus leidţiama atlikti keturis (4) 

parodomuosius šūvius (2 taikiniai iš kairės, 2 iš dešinės). Šie 

parodomieji šūviai turi prasidėti iš tos pačios pusės, iš kurios po 

pertrūkio bus tęsiama serija. Po. parodomųjų šūvių, bus suteikta 30 

sekundţių pauzė. Po parodomųjų šūvių ir pauzės, serija bus pradėta 

ten, kur ji buvo pertraukta.  

10.11.2 Vieno taikinio gedimo atveju  

Jei neveikia vienas taikinys, šaulys bus perkeltas prie kito taikinio, kur bus 

taikoma procedūra, nurodyta 10.11.1, c taisyklėje.  

10.11.3 Skundas dėl to, kad šūvis nebuvo įregistruotas ar parodytas taikinių su 

elektroniniu taškų skaičiavimu sistemos monitoriuje.  

a) Šaulys privalo nedelsdamas informuoti apie gedimą artimiausią 

aikštelių prieţiūros pareigūną. Aikštelių prieţiūros pareigūnas privalo 

įrašyti pastabą apie skundo laiką. Vienas ar daugiau vertinimo 

komisijos narių turi nueiti į šaudymo poziciją; ir  

b) Šauliui bus nurodyta iššauti vieną ar daugiau ĮSKAITINIŲ šūvių į savo 

taikinį. Šaulys turi pranešti „PASIRUOŠĘS―. Bus taikoma Techninėse 

taisyklėse (6.10.9) nurodyta procedūra dėl skundo, kad šūvis nebuvo 

įregistruotas ar parodytas. 



 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

10.12 PAPILDOMAS ŠAUDYMAS, ESANT LYGIAM REZULTATUI  

10.12.1 Individualios lygiosios  50 m ir 10 m rungtyse 

Jeigu šauliai turi maksimalius rezultatus, persišaudymas nerengiamas. 

10.12.1.1 Lygiosios dėl 1 – 3 ir ţemesnių vietų:  

a) Jei du (2) ar daugiau šaulių turi lygius rezultatus, lygiosios dėl pirmųjų 

trijų (3) individualių vietų turi būti sprendţiamos persišaudymu, kurį turi 

surengti komisija. Šį persišaudymą sudaro du (2) parodomieji šūviai 

(vienas (1) iš kairės ir vienas (1) iš dešinės) ir du (2) varţybų šūviai (1 

(vienas) iš kairės ir 1 (vienas) iš dešinės) per 2,5 sekundes (greitas 

judėjimas) pagal komandą visiems ĮSKAITINIAMS šūviams; ir 

b) jei rezultatas ir toliau išliks lygus, persišaudymas bus tęsiamas, kol 

lygiosios bus panaikintos.  

10.12.1.2 Persišaudymų taisyklės 

a) Persišaudymas turi prasidėti kaip galima greičiau, kai tik pasibaigia 

protesto laikas. Jei persišaudymas neįvyksta iš anksto susitartu ir 

viešai paskelbtu laiku, susiję šauliai turi palaikyti ryšį su vyriausiuoju 

aikštelių prieţiūros pareigūnu, laukdami, kada bus paskelbtas 

persišaudymo laikas ir vieta;  

b) Šauliams su lygiais rezultatais burtų keliu priţiūrint komisijai bus 

paskirtos gretimos šaudymo vietos. Jei lygius rezultatus turi daugiau 

šaulių, šaudymo seka taip pat bus nustatyta burtų keliu. Kai keli šauliai 

turi lygius rezultatus dėl daugiau negu vienos reitingavimo vietos, 

pirmiausia bus sprendţiamos lygiosios dėl ţemesnės vietos, tuomet 

dėl aukštesnės, kol bus panaikintos visos lygiosios;  

c) Jei šaulys neatvyksta į persišaudymą, jis tame persišaudyme gaus 

paskutinę vietą. Jei į persišaudymą neatvyksta  du (2) ar daugiau 

šaulių, jie bus vertinami pagal 10.12.1.3 punktą dėl individualių lygiųjų 

nuo 4-os vietos; ir 

d) persišaudymo metu su gedimais ir kitais sutrikimais turi būti elgiamasi 

pagal šias taisykles, tačiau persišaudymo metu leidţiamas tik vienas 

(1) gedimas, ir bet koks pakartotinis šaudymas ar uţbaigimas vyksta 

nedelsiant. 

10.12.1.3 Lygiosios nuo 4-os vietos, jei neišsprendţiamos persišaudymu, turi būti 

sprendţiamos:  

10.12.1.3.1 10 m rungtyse 

Visos likusios lygiosios dėl 4-os (ketvirtos) ir ţemesnių vietų, sprendţiamos 

pagal papildomo šaudymo, esant lygiam rezultatui, taisykles, nurodytas 

Techninėse taisyklėse (6.15 taisyklė, didţiausias centrinių dešimtakių 

skaičius, aukščiausias paskutinės serijos rezultatas, priešpaskutinės serijos 

rezultatas ir t. t.) 
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10.12.1.3.2 50 m rungtyse 

50 m judančiam taikiniui 30 + 30  

a) aukščiausia greito judėjimo suma;  

b) lyginant lygius rezultatus turinčių šaulių ţemiausios vertės šūvius per 

visas varţybas.  Šauliai su ţemiausios vertės šūviu (-iais) 

paskelbiamas pralaimėjusiu; ir  

c) jei lygiosios išlieka, šauliams turi būti paskirtos vienodos vietos. 

50 m judančiam taikiniui. mišrus judėjimas 

a) aukščiausia antrojo etapo suma;  

b) lyginant lygius rezultatus turinčių šaulių ţemiausios vertės šūvius per 

visas varţybas. Šauliai su ţemiausios vertės šūviu (-iais) 

paskelbiamas pralaimėjusiu; ir 

c) jei lygiosios išlieka, šauliams turi būti paskirtos vienodos vietos. 

10.12.2 Komandinės lygiosios  

Komandinės lygiosios 10 m rungtyse / 50 m rungtyse 

Lygiosios komandinėse rungtyse turi būti sprendţiamos sudedant visų 

komandos narių rezultatus ir taikant šiuos papildomo šaudymo, esant lygiam 

rezultatui, etapus.  

a) didţiausias bendras centrinių dešimtakių skaičius;  

b) aukščiausias bendras paskutinės serijos rezultatas, tuomet 

priešpaskutinės serijos rezultatas ir t. t.; ir 

c) jei lygiosios išlieka bendras rezultatas bus lyginamas šūvis po šūvio 

pagrindu, naudojant centrines dešimtakes, pradedant nuo paskutiniojo 

šūvio, tuomet priešpaskutinio ir t.t.   

 



 

2013 m. redakcija (2013 m. lapkričio mėn. antrasis leidimas) 

Autoriaus teisės priklauso ISSF 

- 65 - 

10.13 JUDANČIŲ TAIKINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ 

Rungtis 
Didţiausias 

svoris 

Gaiduko 

nuspaudimo jėga 
Buoţės padas Taikikliai 

Vamzdţio 

svareliai 
Šaudmenys ĮSKAITINIAI šūviai 

10 m 

judantis 

taikinys 5,5 kg 

įskaitant 

optinį taikiklį 

Laisva, nėra 

nustatyto 

gaiduko 

Gylis: ţemiausias 

taškas 200 mm 

 

 

Ilgis: maks. 

150 mm 

 

Išlinkimo gylis / 

aukštis maks.  

20 mm 

Visi taikikliai, 

optiniai taikikliai 

su nekintamu ne 

didesniu kaip 4 

kartų didinimu 

(leistinasis 

nuokrypis 

 + 0,4 x) 

Iki 60 mm 

spinduliu 

4,5 mm 

 

(.177") 

Vyrai: 

 

30 lėtų 

 

30 greitų 

 

Moterys: 

 

20 lėtų 

 

20 greitų 

10 m mišrus 

judantis 

taikinys 

40 mišrių taikinių 

Judantis 

taikinys 
5,5 kg 

įskaitant 

optinį taikiklį 

500 g,  

nėra 

nustatyto 

gaiduko 

 

Bet kokie taikikliai 

 

Ilgis: be 

apribojimų 

Iki 60 mm 

spinduliu 

 

5,6 mm 

 

(.22") 

30 lėtų 

 

30 greitų 

50 m mišrus 

judantis 

taikinys 

40 mišrių taikinių 
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10.14 BRĖŢINIAI 

10 m šautuvas: Sistemos / vamzdţio ilgis, įskaitant bet kokius ilginančius elementus, negali viršyti 1000 mm. 

50 m šautuvas: Sistemos ilgis matuojamas nuo uţdarytos spynos uţpakalinės dalies neuţtaisytoje padėtyje iki sistemos priekinio 

galo, įskaitant bet kokį ilginantį elementą, negali viršyti 1000 mm. 

 

Alkūnės viršūnė 

prie ISSF 

oficialios 

ţenklinimo 

juostos (250 mm 

ilgio, 30 mm 

pločio) viršaus 

Matmenys mm 



 

 

10.15 RODYKLĖ  

10 m – taikinių keitimas  10.6.7 

10 m šautuvas – šaudmenys  10.4.4 

10 m šautuvas – sistemos ilgis  10.4.4 

10 m šautuvas – standartai  10.4.4 

10 m šautuvas – gaiduko nuspaudimo jėga  10.4.4 

50 m ir 10 m rungtys – programos  10.7.2 

50 m šautuvas – šaudmenys  10.4.3.6 

50 m šautuvas – sistemos ilgis  10.4.3.6 

50 m šautuvas – standartai  10.4.3.6 

50 m šautuvas – gaiduko nuspaudimo jėga  10.4.3.6 

Taikiklio reguliavimas – ne ilgiau 60 sekundţių 10.7.3.7 

Taikinio pasirodymas – per 4 sekundes  10.7.3.7 

Taikymas judantiems taikiniams, 10 m ir 50 m  10.1.1 

Vyriausiojo aikštelių prieţiūros pareigūno padėjėjas  10.6.2 

Vamzdţio svoris  10.4.3.4 

Buoţės padas  10.4.2 

Nutraukti ir pakartoti taikinio judėjimą  10.7.3.6 

Taikiklio pakeitimas per taikymosi seriją 10.10.7 

Šaudmenų pakeitimas  10.10.5 

Vyriausiasis aikštelių prieţiūros pareigūnas  10.6.1 

Pareiškimas po šūvio, kad nebuvo PASIRENGĘS 10.7.3.7 

Aprangos taisyklės 10.5 

Varţybų pareigūnai  10.6 

Varţybų taisyklės  10.7.3 

Skundas dėl neuţregistruoto ar neparodyto šūvio (EST)  10.11.2 

Kito šaulio bandomojo šaudymo uţbaigimas  10.10.6 

Judėjimo uţbaigimas – 10 m; 18 sek. / 20 sek.  10.7.3.7 

Judėjimo uţbaigimas – 50 m; 12 sek. / 18 sek.  10.7.3.7 

Tęsti varţybas  10.10.5 

Paţeisti taikikliai – taikiklio pakeitimas  10.4.3.3 



 

 

Taškų atėmimas – nepagrįstas prašymas  10.7.3.11 

Taškų atėmimas – neatvykimas paskirtu laiku  10.9.3 

Taškų atėmimas – nepatvirtintas šautuvas ar įranga  10.9.3 

Taškų atėmimas / Diskvalifikavimas – parako dujų išleidimas  10.7.3.13 

Šaudymo uţdelsimas  10.7.3.7 

Parako dujų išleidimas per 10 m varţybas  10.7.3.13 

Brėţiniai – 10 m ir 50 m šautuvai  10.14 

Bandomasis šaudymas – prieš varţybas  10.7.3.1 

Bandomasis šaudymas – visa serija  10.7.3.1 

Bandomasis šaudymas – sportininkų seka  10.7.3.3 

Rungtys, rengiamos vieną / dvi dienas  10.7.2.5 

Pasirengimo laiko viršijimas 10.9.2 

Šautuvo taikiklio pakeitimas 10.4.3.3 

Šautuvo, taikiklio, svarelio, gaiduko pakeitimas 10.4.3.5 

Papildomas šūvis – nurodymas šauti  10.11.3 

10 m taikinių su elektroniniu taškų skaičiavimu sistemos  10.11 

Vieno taikinio gedimas  10.11.2 

Visų aikštelės taikinių gedimas  10.11.1 

Sportininko klaida  10.10.4 

Sugedę taikikliai  10.10.7 

Bendra informacija, judantis taikinys  10.1 

Bendrieji standartai 50 m ir 10 m šautuvams 10.4 

Bendrieji standartai 50 m ir 10 m šautuvams - lentelė 10.13 

Pataikymai uţ taikinio taškų gabaritų – registravimas / taškų 

skaičiavimas  

10.7.3.12 

Šūvių parodymas – monitoriai ir kt. 10.7.3.5 

Individualios lygiosios – maksimalus rezultatas  10.12.1 

Individualios lygiosios dėl 3 pirmųjų vietų  10.12.1.1 

Informuoti aikštelių prieţiūros pareigūną apie šūvio neuţregistravimą ar 

neparodymą 

10.11.3 

Paţeidimai ir drausminės taisyklės  10.9 

Serijos pertraukimas daugiau kaip 5 min. – papildomi parodomieji šūviai  10.7.3.9 



 

 

Taisyklių ţinojimas  10.1.2 

Kairiarankis sportininkas – dešiniarankis sportininkas 10.1.3 

Linijos pareigūnas  10.6.5 

Laisvas taikiklis  10.10.7 

Gedimas – sukeltas sportininko 10.10.4 

Gedimas – nesukeltas sportininko 10.10.2 

Gedimas – dėl prieţasčių, nesukeltų sportininko  10.10.3 

Gedimai  10.10 

Ţenklinimo juosta  10.5.1/10.5.1.1 

Rungtynių dėl medalių taisyklės  10.8 

Vyrų rungtys  10.1.4 

Nepataikymai  10.7.3.12 

Nepataikymai ir baudos 10 m rungtyse 10.7.3.13 

Mišrus taikinių judėjimas – 20 / 20  10.7.2.3 

Neiššauti šūviai – registravimas / taškų skaičiavimas  10.7.3.12 

Neiššauti šūviai – negalėjo iššauti  10.7.3.10 

Nevisiškai uţtaisytas pneumatinis ar dujinis šautuvas  10.7.3.13 

Nepataikymas į taikinį  – registravimas / taškų skaičiavimas 10.7.3.12 

Netinkamai uţverţtas taikiklis  10.10.7 

Neatvykimas paskirtu laiku – sportininko vėlavimas  10.9.3 

Šūvių skaičius per vieną taikinio judėjimą  10.7.3.4 

Tranšėjos krašto pareigūnas  10.6.6 

Pasirengimo laikas – 2 minutės  10.7.3.6 

Šaudyklos ir taikinių standartai  10.3 

Aikštelių prieţiūros pareigūnas  10.6.3 

PASIRENGĘS prieš parodomuosius šūvius 10.7.3.7 

PASIRENGĘS prieš pirmą varţybų šūvį 10.7.3.7 

Parengties padėtis  10.7.1.1 

Parengties padėtis – neteisinga padėtis  10.7.1.2 

Taikinio atsisakymas – pasirodţiusio prieš sportininkui pasiruošiant 10.7.3.7 

Registro tvarkytojas  10.6.4 



 

 

Parako dujų išleidimas per 10 m varţybas  10.7.3.13 

Šautuvo taisymas  10.10.5 

Rikošetai – registravimas / taškų skaičiavimas 10.7.3.12 

Dešiniarankis sportininkas – kairiarankis sportininkas 10.1.3 

Taikinio judėjimas – apibrėţimas 10.7.1.3 

Saugumas 10.2 

Šūvis prieš PASIRENGIANT 10.7.3.7 

Šaudymo rungčių tvarka ir varţybų taisyklės  10.7 

Šaudymo padėtis  10.7.1.2 / 10.14 

Šaudymo padėtis – neteisinga padėtis  10.7.1.1 

Persišaudymo taisyklės  10.12.1.2 

Šūvių skylutės 50 m – varţybų šūvių ţymėjimas  10.6.6 

Šūviai prieš taikinio pasirodymą – registravimas / taškų skaičiavimas 10.7.3.12 

Šūvių skylučių rodymas sportininkui – maţiausiai 4 sekundes 10.7.3.7 

Parodomieji šūviai 50 m – ţymėjimas 10.6.6 

Taikikliai  10.4.3 

Taikikliai – sugedę taikikliai  10.10.7 

10 m šautuvo taikikliai  10.4.3.2 

50 m šautuvo taikikliai 10.4.3.1 

Kreipiamieji šūviai – registravimas / taškų skaičiavimas 10.7.3.12 

Lėtas / greitas taikinių judėjimas – 20 / 20  10.7.2.1 

Lėtas / greitas taikinių judėjimas – 30 / 30  10.7.2.1 

Serijos pradţia – judėjimo kryptys – iš dešinės į kairę  10.7.3.4 

Taikinio paleidimas iš neteisingos pusės ar galo  10.7.3.7 

Šaudymo sustabdymas – sportininko reikalavimu – pagrįstas 10.7.3.11 

Šaudymo sustabdymas – sportininko reikalavimu – nepagrįstas 10.7.3.11 

Šaudymo sustabdymas aikštelių prieţiūros pareigūno reikalavimu – 

judančio taikinio sustabdymas pareikalavus  

10.7.3.8 

Komandinės lygiosios  10.12.2 

Techniniai pareigūnai – Taikiniai su elektroniniu taškų skaičiavimu  10.6.8 

Techninės šautuvo / šaudmenų problemos 10.10.1 



 

 

Bandomasis šaulys  10.7.3.2 

Papildomas šaudymas, esant lygiam rezultatui  10.12 

Lygiosios nuo 4-os vietos  10.12.1.3 

Lygiosios nuo 4-os vietos – 10 m rungtys  10.12.1.3.1 

Lygiosios nuo 4-os vietos – 50 m rungtys 30 / 30  10.12.1.3.2 

Lygiosios nuo 4-os vietos – 50 m mišrios 10.12.1.3.2 

Laiko ciklas –  pastovus ritmas  10.7.3.7 

Laiko ciklas – valdomas aikštelių prieţiūros pareigūnų ir komisijos narių  10.7.3.7 

Laiko skaičiavimo pradţia / pabaiga – 50 m: 18 sekundţių / 10 m: 20 

sekundţių 

10.7.3.7 

Nepatvirtintas šautuvas ar įranga  10.9.1 

Komisijos laiko skaičiavimo patvirtinimas varţybų metu 10.7.3.7 

Svoris 10.4.1 / 10.13 

Moterų rungtys  10.1.4 

 

 


