LFTSA 2017 HFT ČEMPIONATO TAISYKLĖS
HFT (Hunting Fild Target) - tai šaudymo rungtis, kurioje pneumatiniu ginklu šaudoma į krentančius metalinius
žvėrių siluetus. Pagrindinė rungties užduotis – „nukauti“ taikinį vienu šūviu nekeičiant ginklo ir optinio taikiklio
nustatymų.
VARŽYBOSE SAUGAUS ELGESIO SU PNEUMATINIU GINKLU TAISYKLĖS

Varžybų metu yra paskiriamas šaudymo vadovas/teisėjai. Šaudymo vadovo ir tesėjų komandos
vykdomos nedelsiant. Priešingu atveju dalyvis pašalinamas iš varžybų.

Visada elkitės su ginklu kaip su užtaisytu ir paruoštu šūviui. Jeigu nesiruošiate šauti niekada nelaikykite
piršto ant nuleistuko net jeigu ginklas ir neužtaisytas. Pirštas gali liesti nuleistuką tik šaudymo zonoje po
pasiruošimo šauti kai ginklas nukreiptas link taikinio. Užtaisyti ginklą galima tik esant šaudymo pozicijoje (kai
ginklas nukreiptas link taikinio) ir duota šaudymo vadovo komanda šaudyti.

Niekada nenukreipkite ginklo į tai į ką nesiruošiate šauti. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA nukreipti ginklą į
žmones. Šaudymo metu ginklas visada turi būti nukreiptas į taikinių pusę. Ginklas varžybų metu gali būti
pernešamas: uždarame dėkle; vamzdžiu žemyn ant peties (jei yra diržas); rankose vamzdžiu žemyn su ryškiu
saugumo žymekliu įkištu į kulkos lizdą . Pernešant ginklą imkitės visų įmanomų saugumo priemonių – atidarykite
ginklo spyną arba šiek tiek atlenkite spyruoklinio šautuvo vamzdį ir t.t. Laukiant eilės į šaudymo poziciją
neužtaisytas ginklas (dėkle arba be dėklo) gali būti padėtas tik šalia (kiek įmanoma arčiau) šaudymo zonos linijos
nukreipiant ginklo vamzdį į šaudymo zoną.

Visada pasitikrinkite ar teisingai pasirinkote šaudymo poziciją. Šaudant iš ginklo su optiniu taikikliu
vamzdžio kanalo ašis yra žemiau taikiklio ašies. Kulka gali pataikyti į arti esančius daiktus nematomus per optinį
taikiklį, bet esančius priešais vamzdį. Šaudant į artimus taikinius naudokite apsauginius akinius.

Kontroliuokite teritoriją kurioje vyksta šaudymas. Stebėkite, kad dalyviai ar kiti asmenys neįeitų į
šaudymo zoną. Signalą „nutraukti šaudymą/nešaudom“ (ilgas švilpuko signalas arba komanda balsu) privalu
skelbt nedelsiant jei kyla grėsmė žmonių saugumui. Visais kitais atvejais šaudymą nutraukia tik šaudymo
vadovas/teisėjai.

Išgirdę signalą „nutraukti šaudymą/nešaudom“ nedelsiant nutraukite šaudymą į taikinius. Jei ginklas
užtaisytas nedelsiant saugiai iššaukite į žemę (ne arčiau 8 m nuo šaudymo linijos) ir laikykite jį nukreiptą žemyn
iki signalo „tęsti šaudymą/šaudom“ (du švilpuko signalai arba komanda balsu).Prie taikinių į šaudymo zoną
galima eiti tik gavus šaudymo vadovo/teisėjų leidimą.

Neperdavinėkite vienas kitam užtaisyto ginklo. Nepalikinėkite užtaisyto ginklo. Nepalikinėkite ginklo be
priežiūros. Nelieskite svetimo ginklo be savininko leidimo. Nelieskite ginklo jeigu prie taikinių yra žmonių, net
jeigu ginklas neužtaisytas. Neardykite užtaisyto ginklo. Ginklo remontas ar techninės būklės patikrinimas
atliekamas tam skirtoje vietoje atsižvelgiant į visus saugaus elgesio taisyklių reikalavimus.

Naudoti/perduoti ginklą asmenims nesusipažinusiems su saugumo taisyklėmis arba apsvaigusiems nuo
alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų – GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.

Kai varžybos vyksta poligonuose ar šaudyklose, draudžiama liesti, ardyti ar kitaip paveikti teritorijoje
rastus neaiškios kilmės daiktus. Apie potencialiai pavojingus radinius nedelsiant informuokite varžybų
organizatorius arba teisėją.

Varžybose leidžiama naudoti teisėtai disponuojamus pneumatinius ginklus kurie atitinka tuo metu
galiojančius įstatymus bei iš kurių paleisto sviedinio kinetinė energija neviršija 16,3J.


Kiekvienų varžybų metu visi šauliai privalo dalyvauti saugumo instruktaže „Brifinge“, kuris pravedamas
prieš varžybas. Apie saugumo instruktažo pradžią dalyviai informuojami varžybų dienotvarkėje ir/ar balso
komanda „Brifingas“. Šauliai nedalyvavę instruktaže negali dalyvauti šaudymo varžybose.

Ginklo vamzdžio galas/vamzdis niekada negali būti remiamas į šaulio koją. Užimant poziciją nuo
kelio/gulint arba keliantis iš pozicijos nuo kelio/gulint šaulys privalo kontroliuoti kur nukreiptas jo ginklas.
Ginklas turėtų visuomet būti nukreiptas žemyn arba šaudymo zonos kryptimi. Jeigu šauliui sunku tai užtikrinti,
tuomet šaulys privalo paprašyti šaudymo partnerio padėti jam saugiau užimti ir/ar palikti šaudymo poziciją (pvz.
palaikyti ginklą, padėti atsistoti).

Jokie asmenys, išskyrus šaulius dalyvaujančius šaudymo varžybose ir teisėjus, organizatorius, spaudos
fotografus ir VIP svečius (kurie privalo apsivilkti išduodamas ryškiai matomas liemenes su užrašų „Svečias“ prieš
įžengiant į šaudymo trasą), neturi teisės būti šaudymo trasoje.

Visi varžybose dalyvaujantys jauniai privalo būti nuolatinėje savo tėvų/globėjų priežiūroje varžybų metu.
Nepilnamečiai nedalyvaujantys varžybose nebus įleidžiami į šaudymo trasas/zonas.
HFT ŠAUDYMO KATEGORIJOS
Ištisus metus varžomasi šiose kategorijose:
- „Open“ kategorija:
- PCP (precharged air rifle) - suslėgto oro energiją naudojantys ginklai;
- CO2 (anglies dioksido) – angliarūgštės energiją naudojantys ginklai;
- spyruokliniai ginklai su atatranka slopinančiu mechanizmu;
- Kompresiniai ir multikompresiniai ginklai;
- kalibras 4,5-5,5 mm (.177-.22);
- paleisto sviedinio kinetinė energija neviršija 16,3 J.
- „Recoil“ kategorija:
- spyruokliniai ginklai;
- kalibras 4,5-5,5 mm (.177-.22);
- paleisto sviedinio kinetinė energija neviršija 16,3 J.
- „Standart“ kategorija:
- visų tipų pneumatiniai ginklai;
- kalibras 4,5-5,5 mm (.177-.22);
- paleisto sviedinio kinetinė energija neviršija 7,5 J.
- „Junior” kategorija:
- jauniai 9-16 metų amžiaus;
- visų tipų pneumatiniai ginklai;
- kalibras 4,5-5,5 mm (.177-.22);
- paleisto sviedinio kinetinė energija neviršija 16,3 J.
„Standart“, „Recoil“ „Open“. Kategorijose įskaita vykdoma tik esant 4 arba daugiau dalyvių. Jeigu kategorijoje
yra mažiau nei 4 (keturi) dalyviai tai „Standart“ kategorija sujungiama su „Recoil“ kategorija, „Recoil“ kategorija
su „Open“ kategorija. Tokiu atveju, jei į prizinę vietą pretenduoja vienodą taškų kiekį surinkę „Standart“,
„Recoil“ ir „Оpen” kategorijų šauliai, pirmenybė (be papildomojo šaudymo) suteikiama 1. „Standart“ 2.“Recoil“
3. „Open“ kategorijos šauliams. Šauliai „Recoil“ ir „Open“ kategorijoje, užėmę 3 pirmas vietas apdovanojami

medaliais ir diplomais, o šauliai užėmę 4-5 vietas apdovanojami diplomais. Jeigu kategorijoje dalyvauja nuo 4 iki
5 šaulių tai medaliu apdovanojama tik pirma vieta. Šauliai „Standart“ kategorijoje, užėmę 1-3 vietas
apdovanojami diplomais.
„Junior“. Šauliams jauniams šaudantiems įskaitai privalomi HFT taisyklių supaprastinti reikalavimai šaudymo
pozicijoms, kurios nurodo:
- šūvį atlikti visada pirmiems esant poroje su šauliu tėvu/globėju;
- šaudymo pozicijoje gulint ledžiama kaip atramą naudoti papildomas priemones (FT pagalvę, pagalvę
šaudymui nuo kelio), bet tik vedančiajai rankai atremti. Šioje pozicijoje šaulio vedančiosios rankos riešas
turi būti laisvas, šautuvas negali remtis į pagalvėlę, visos kitos natūralios atramos leidžiamos;
- jei jaunius bet kurioje šaudymo pozicijoje negali nulaikyti ginklo pats, privaloma šaulių tėvų/globėjų
pagalba nulaikant ginklą;
- šauliams jauniams prieš atliekant įskaitinį šūvį privaloma savarankiškai įvertinti atstumą iki taikinio ir
reikalingą atlikti šūvio balistinę pataisą.
- šauliams tėvams/globėjams draudžiama padėti jauniams nustatyti pagrindinius taikinio parametrus,
atstumą iki taikinio ir reikalingą atlikti šūvio balistinę pataisą.
- šauliams jauniams draudžiama padėti šauliams tėvams/globėjams nustatyti pagrindinius taikinio
parametrus, atstumą iki taikinio ir reikalingą atlikti šūvio balistinę pataisą.
Šauliams jauniams šaudantiems neįskaitai HFT taisyklių supaprastinti reikalavimai šaudymo pozicijoms
neprivalomi.
„Junior“ kategorijoje įskaita vykdoma esant bent 2 arba daugiau dalyvių. Jauniems užėmusiems kategorijoje 1-5
vietas įteikiami diplomai ir/ar rėmėjų įsteigti apdovanojimai.
ŠAUDYMO TRASA/TAIKINIAI
Rekomenduojama šaudymo trasą įrengti tiesios linijos arba pasagos formos šaudymo zoną nukreipiant išoriniu
spinduliu taip, kad būtų išvengta pavojaus iš gretimo takelio. Įrengiant šaudymo trasą svarbu įsitikinti, jog
šaudymo linija nekerta kitos šaudymo vietos (vartelių) 45˚ laipsnių regėjimo lauko diapazone iš abiejų pusių.
Šaudymo linija turi būti aiškiai pažymėta signaline „Stop“ juosta arba kitomis priemonėmis. Įrengiant trasą nuo
vartelių šaudymo kryptimi negali būti jokių užtvarų, kliūčių, kurios galėtų sukelti pavojingus rikošetus šaudymo
linijoje 7,3 m atstumu nuo šautuvo vamzdžio galo. Pagal galimybes šaudymo trasoje rekomenduojama įrengti
atskirą „Svečių zona“ perskiriant šaudymo trasą signaline „Stop“ juosta arba kitomis priemonėmis ir pažymint ją
informaciniais ženklais „Svečių zona“.
Šaudymo trasą sudaro 30 takelių su 30 taikinių. Kiekvienas takelis turi priskirtą jam taikinį bei informacinį
žymeklį kuriame nurodomas takelio numeris ir šaudymo pozicija. Trasoje naudojami įprasti virstantys taikinai su
pataikymo zonomis nuo 15 iki 45 mm. Visų taikinių priekinė dalis privalo būti nudažyta geltonai arba baltai,
pataikymo zona nudažoma juodai. Pageidautina užtikrinti, kad visi priverstiniai takeliai būtų tolygiai išdėstyti
trasoje, o nepriverstinių takelių taikiniai būtų matomi bent jau iš gulimos ir nuo kelio pozicijos.
Šaudymo trasoje naudojama ne mažiau 26 medinių žymeklių (markerių) nemažesnio nei 38 mm
skersmens/pločio. Visi žymekliai turi būti tvirtai įkalti ir iškilę virš žemės paviršiaus bent 300 mm. Žymekliai
takeliuose be atramos turi būti iškilę nemažiau 10,2 cm virš žemės paviršiaus.

1. lentele. Priverstiniai takeliai
Takelio
žymėjimas

Rekomenduojamas
taikinių skaičius,
vnt.

Pataikymo
zonos dydis,
mm

Atstumas iki
taikinio, m

Žymeklis
(markeris)

Taikinio
kontūras
aplink
pataikymo
zona,mm

3

35-45

7,3-32

Tik liečiamas

≥25

3

35-45

7,3-32

Tik liečiamas

≥25

Stovint be
atramos
Nuo kelio be
atramos
arba stovima

2. lentelė. Paprasti/nepriverstiniai takeliai
Pataikymo zonos dydis, Rekomenduojamas
mm
taikinių skaičius, vnt.
15-19
4-6
20-24
6-8
25-34
35-40
16-20

Atstumas iki
taikinio, m
12-23
7,3-27,4
7,3-36,6
7,3-41

Pataikymo zonos neprivalo būti apvalios, tačiau jų dydis vertinamas pagal didžiausio įmanomo prakišti pro
pataikymo zoną apvalaus strypo skersmenį. Pvz. jei į 15 mm kvadratinę pataikymo zoną galima įkišti 15 mm
skersmens strypą, tuomet „kill zona“ klasifikuojama kaip 15 mm. Neaiškių pataikymo zonų dydis vertinamas
pagal didžiausio galimo prakišti strypo skersmenį, tai bus vienas iš 15 mm, 20 mm, 25 mm ar 35 mm skersmens
strypų. Šie taikiniai privalo būti išdėstyti jiems tinkamame astume pagal pataikymo zonos kriterijų ir bus
įskaičiuojami į maksimalių tai pataikymo zonai leistinų taikinių trasoje skaičių.
REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
Iki varžybų pradžios kiekvienas dalyvis gautoje rezultatų lentelėje privalo pažymėti naudojamą įrangą pateikiant
tokią informaciją:
- Šautuvo gamintojas ir modelis;
- Optinio taikiklio gamintojas ir modelis;
- Artinimas/didinimas ir paralakso/fokuso nustatymas;
- Tinklelio apšvietimo intensyvumo lygis, jei toks naudojamas.
Jei gaunamas skundas, arba patikrinus trasos teisėjų nustatoma, kad optinio taikiklio nustatymai rezultatų
lentelėje skiriasi nuo faktinių nustatymų, paskutinis atliktas šūvis neužskaitomas. Dalyvis pakartotinai nusižengęs
yra diskvalifikuojamas.
Prasidėjus varžyboms, BET KOKIE šautuvo, buožės ir optinio taikiklio reguliavimai draudžiami.
Taškai skaičiuojami tokia tvarką: už nuverstą taikinį – 2 taškai, už pataikymą į taikinio korpusą/siluetą – 1 taškas,
nepataikius – 0 taškų. Maksimalus taškų skaičius (2 taškai) suteikiami tik už nuvirtusį taikinį.
Šaulys negali atlikti daugiau nei vieną šūvį į taikinį. Jokie prišaudymo/treniravimosi šūviai negali būti atliekami
varžybų metų. Tokie atvejai, kai pamirštama įdėti kulką, spynos neuždarymas arba nuleistuko nuspaudimas

nespėjus nusitaikyti, jei šautuvas iššovė, laikoma kaip atliktas šūvis ir atitinkamai vertinama rezultatų/taškų
lentelėje. Taip nutikus dalyvis privalo įsitikinti, kad kulka paliko vamzdį atlikdamas tuščią šūvį į žemę už šaudymo
linijos su šaudymo partnerio sutikimu.
Taikiniui nuvirtus šaulys prieš pakeldamas taikinį privalo gauti šaudymo partnerio patvirtinimą, kad nuvirtimas
užfiksuotas.
Tik šaudymo grupės nariai gali pildyti vienas kito rezultatų lenteles. Šaulys jokiais atvejais negali pildyti savo
rezultatų lentelės. Jei rezultatų lentelėje įsivėlė klaida privaloma kviesti teisėją, kad ištaisytų klaidą ir pasirašytų
ant kitos rezultatų lentelės pusės.
Užbaigus trasą vienas iš šaudymo partnerių privalo pasirašyti kito šaudymo partnerio rezultatų lentelėje, taip
patvirtindamas, jog patikrino rezultatą ir su juo sutinka. Šaulys visada privalo patikrinti ar jo rezultatų lentelė yra
teisingai užpildyta ir pasirašyta prieš perduodant ją organizatoriams nes būtent jis bus baudžiamas už bet kokius
neatitikimus.
Jei dalyvis grąžina rezultatų lentelę kuri nėra iki galo užpildyta, užpildyta neįskaitomai, arba joje yra pataisymų
nepasirašytų teisėjo, toks dalyvio rezultatas bus ištaisytas arba dalyvis bus diskvalifikuotas varžybų organizatorių
sprendimu.
Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti ir koreguoti bet kurio šaulio rezultatą bet kuriuo metu (varžybų,
čempionato), jei pažeidžiamos taisyklės arba aptinkami sukčiavimo įrodymai varžybų metu arba po jų.
LAIKO SKAIČIAVIMAS
Šauliui skiriamos 2 minutės takeliui. Laikas pradedamas skaičiuoti priėjus prie žymeklio. Esant
įprastoms/normalioms sąlygoms laikas neskaičiuojamas, tačiau jei šaulių grupė stabdo arba šaudymo varžybos
pernelyg užsitęsia dėl lėtų šauliu, teisėjai pasilieka teisę skaičiuoti individualių šaulių ar šaulių grupių laiką.
Teisėjas gali skaičiuoti šaulio laiką jam to nežinant įsitikinimui ar šaulys neperilgai užtrunka, tačiau tai šaulio
rezultato niekaip neįtakoja (t.y. taškai negali būti atimami).
Teisėjui nusprendus, kad konkretaus šaulio ar šaulių grupės laikas bus skaičiuojamas, jie apie tai informuojami.
Teisėjui paskelbus laiko skaičiavimo pradžią šauliai turi 2 minutes vienam šūviui atlikti. Jei šūvis neatliktas per 2
minutes (skaičiuojant laiką) tuomet rezultatų lentelėje taikinys įvertinamas 0. Jei šaulys, kurio laikas
skaičiuojamas, nesugeba atlikti šūvio per 2 minutes daugiau nei 2 kartus tų pačių varžybų metu jam gresia
diskvalifikavimas ir prašymas palikti šaudymo trasą.
Jei laiko skaičiavimo metu stabdomas šaudymas, laikas sustabdomas ir pratęsiant šaudymą prie likusio laiko
pridedama 10 sekundžių.
ŠAUDYMO ĮRANGA IR PRIEDAI
Dauguma šautuvų ir buožių konstrukcijų gali būti naudojami HFT varžybose, jei atitinka šiuos kriterijus:
 Šautuvo aukštis nuo vamzdžio ašies iki uokso apačios negali viršyti 150 mm.
 FT stiliaus peties atramos su kabliais draudžiamos, tačiau atramos su lopetėlėmis/lapeliais leidžiamos.
 Peties atramos (buožpadžio) lopetėlės/lapeliai negali būti ilgesni nei 57,15 mm.




Stovimoje arba nuo kelio pozicijoje jokia šautuvo dalis negali liestis su žeme.
Atliekant šūvį iš gulimos pozicijos vienintelė dalis galinti liestis su žemę yra apatinis buožpadžio kraštas.
Jokia kita buožpadžio ar šautuvo dalis negali liestis su žeme.

HFT varžybose yra leidžiama naudoti vėjarodes. Vėjarodė skirta vėjo krypčiai ir stiprumui nustatyti, apibūdinama
kaip vilnos/šniūrelio/plunksnos junginys neilgesnis kaip 30,5 cm ir pritvirtintas prie ginklo. Elektroniniai ar
mechaniniai prietaisai (anemometrai ir t.t.) skirti vėjo krypčiai ir/ar stiprumui nustatyti neleidžiami. Vėjarodė
varžybų metu negali būti reguliuojama, patraukta ar sulankstyta ir privalo likti toje pačioje pozicijoje viso
šaudymo metu. Jokia vėjarodės dalis negali būti naudojama kaip atrama į žymeklį ar kitą natūralią atramą.
Leidžiami bet kokio tipo taikikliai (atviri, optiniai, kolimatoriniai ir t.t), išskyrus taikiklius su įmontuotu tolimačiu
ir lazeriniu taikikliu.
Gulsčiukai negali būti naudojami varžybų metu (jei tokie prietaisai yra pritvirtinti prie šautuvo iki varžybų
pradžios privalo būti nuimti, paslėpti).
Šautuvo diržas yra leidžiamas, bet tik kaip priemonė šautuvui nešiotis tarp takelių. Diržas negali būti naudojamas
kaip pagalbinė priemonė šūviui atlikti.
Visi tradiciniai optiniai taikikliai ir jų parametrai gali būti naudojami. Tačiau pataisos, artinimas ir paralaksas
privalo būti nustatyti iki pirmojo įskaitinio šūvio ir minėti parametrai negali būti keičiami iki varžybų pabaigos.
Taip pat tinklelio pašvietimas, kuris, jei buvo įjungtas, privalo išlikti įjungtas iki varžybų pabaigos nekeičiant iki
pirmojo šūvio pasirinkto apšvietimo intensyvumo lygio.
Joks papildomas priedas negali būti pridėtas/nuimtas buožei/šautuvui su tikslu suteikti papildomą atramą
remiantis į kuolelį ar medį, pvz. skliaustai/kronšteinai, iškyšos, vėjarodės,spygliai, diržai ir t.t.
Objektyvo ir okuliaro diametrai privalo būti palikti tokie kokius numatė gamintojas ir jokiu būdu negali būti
keičiami. Optikos dangteliai šūvio metu privalo būti visada pakelti, o bet kokios skylės dangteliuose privalo būti
uždengtos.
Asmenys pastebėti keičiantys optinio taikiklio bet kokius parametrus po varžybų pradžios pašalinami iš varžybų.
Sėdmaišiai gali būti naudojami šautuvams pasidėti tarp takelių ir pozicijoje nuo kelio.
Bet kokie atstumo matuokliai yra draudžiami. Bet kuris asmuo, išskyrus trasą įrengiančius asmenis, pagautas
besinaudojantis atstumo matuokliu turės palikti varžybas.
Jokie asmenys, išskyrus varžybas organizuojančio personalo, negali iki varžybų pradžios apžiūrinėti trasą.
Negebėjimas laikytis šios taisyklės gali lemti diskvalifikaciją ir draudimą dalyvauti bet kuriame vėlesniame HFT
renginyje.
Kilus abejonei dėl įrangos suderinamumo su HFT taisyklėmis, šaulys turėtų kreiptis į teisėjus, kurie mielai
patars.
ŠAUDYMO POZICIJOS

Sėdima šaudymo pozicija draudžiama. Sėdima pozicija laikoma kai šaulio užpakalis remiasi į žemę arba šūvio
metu sėdima ant sulenktos pėdos.
Šūviai pritūpus/kniūbsčiomis draudžiami, t.y. kuomet abi pėdos remiasi į žemę viršutiniai kojų daliai remiantis į
blauzdas arba naudojantis pėdų teikiama atrama.
Šūvio metu privaloma liesti žymeklį kažkuria/bet kuria šautuvo/šaulio kūno dalimi. Beveik visos pozicijos
leidžiamos įskaitant kūno atsirėmimą į bet kokią atramą pasiekiamumo ribose.
Draudžiama perkelti/judinti trasos įrenginius/tvirtinimus, tokius kaip šaudymo linija, žymeklius, natūralias ar
dirbtines atramas. Asmenys pažeidę šią taisyklę diskvalifikuojami.
Šautuvas negali būti dengiamas/slepiamas po drabužiais šūvio metu ir negali būti naudojami jokie diržai, kišenės
ir kt. atramos. Vienintelė leidžiama atrama su žeme gulimoje pozicijoje yra šautuvo buožpadžio apatinė dalis.
Nuo kelio be atramos
Pozicija nuo kelio leidžia tik 3 atramos taškus su žeme (2 pėdos ir 1 kelias).
Galinė pėda privalo būti statmena ir vienoje linijose su keliu. Sėdėti ant pakreiptos pėdos draudžiama.
Sėdmaišis gali būti naudojamas kaip atrama keliui, blauzdai ar pėdai, bet ne sėdmenims.
Šautuvas laikomas abejomis rankomis (plaštakomis) remiant jį į petį. Jokia kita kūno dalis negali būti naudojama
kaip atrama, bei plaštakos negali remtis į bet kurią kitą kūno dalį.
Svarbu žinoti, jog plaštaka negali būti nuleista taip, kad riešas, ranka ar bet kuri kita kūno dalis būtų atrama
šautuvui. Vedančioji plaštaka turėtų būti priekyje kelio. Patikrinimui vedančioji ranka turėtų būti vertikaliai
nuleista link kojos ir jei riešas liečiasi su bet kuria kelio/kojos dalimi, tai laikoma, jog plaštaka per arti ir
nepakankamai atitraukta nuo kelio.
Stovimi ir nuo kelio be atramos takeliai bus su žymekliu. Jokios kitos atramos nėra leidžiamos (pvz. medžiai).
PASTABA: Priekinė koja negali būti sulenkta tiek, jog blauzda remtųsi į šlaunį arba sėdmenis. Tokia pozicija
laikoma pritūpus/kniūbsčiomis todėl draudžiama. Priekinė pėda negali liesti ar remtis į sėdmaišį.
Leistina pozicija. Šautuvas laikomas rankomis
(plaštakomis, delnais) bei remiamas į petį. Jokia kita
kūno dalis neteikia atramos šautuvui, bei pačios
rankos (plaštakos, delnai) nesiremia į jokią kitą kūno
dalį. Vedančioji ranka yra priešais kelį.

Leistina
pozicija.
Šautuvas
laikomas
rankomis
(plaštakomis) bei remiamas į petį. Jokia kita kūno dalis
neteikia atramos šautuvui, bei pačios rankos (plaštakos)
nesiremia į jokią kitą kūno dalį. Priekinė/vedančioji ranka
yra priešais kelį.

Neleistina pozicija. Vedančioji ranka yra
pernelyg atitraukta atgal todėl riešas remiasi į
kelį. Taip šaudantys šauliai dažnai dar labiau
nuleidžia riešą tam kad gautų daugiau
stabilumo/atramos (pavaizduota sekančiame
pavyzdyje).

Neleistina pozicija. Vedančioji ranka yra
pernelyg nuleista, tai reiškia, jog šautuvas
netiesiogiai (per ranką) remiamas į kelį.

Neleistina pozicija. Šautuvas tiesiogiai remiasi į kelį.

Neleistina pozicija. Vedančioji ranka (plaštaka,
delnas) prilaiko šautuvą, tačiau pati savaime remiasi
į kelį. Vedančioji ranka (plaštaka) taip pat nėra
priešais kelį.

Neleistina atvirkščia nuo kelio pozicija. Buožpadis
remiasi į kelį.

Leistina atvirkščia nuo kelio pozicija. Vienintelė
atrama, kurią gauna šautuvas yra rankos, kurios
savaime nesiremia į nieką, tuo pat metu šautuvą
remiant į petį.

Stovima be atramos
Su žeme liestis gali tik pėdos.
Stovimi be atramos takeliai bus pažymėti žymekliu. Jokios kitos atramos nėra leidžiamos (pvz. medžiai).
PERSIŠAUDYMAS
Pirmosioms trims vietoms surinkus vienodą taškų skaičių rengiamas persišaudymas, kuriam naudojama iki 2-jų
šaudymo trasos takelių. Kiekvienas šaulys šauna į taikinį gulint:
- jei surenkamas vienodas taškų skaičius, tuomet seka pozicija nuo kelio be atramos;
- jei surenkamas vienodas taškų skaičius, tuomet seka pozicija stovint be atramos;
- jei surenkamas vienodas taškų skaičius pozicija stovint be atramos kartojama.

