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Šios taisyklės bus taikomos Pasaulio čempionatams, tarptautinėms ir kitoms svarbioms FT 
varžyboms. RGB yra raginamos taikyti šias taisykles visuose jų rengiamose ir/ar remiamose 
varžybose.

1. ĮRANGA

1.1 Pneumatiniai šautuvai

1.1.1 PCP arba spyruokliniai šautuvai, kurių kurių sviedinio kinetinė energija neviršija
16,3 J (12ft/lbs), bei yra techniškai tvarkingi ir saugus naudoti.

1.1.2 Varžybų metu negali būti atliekami jokie pneumatinio ginklo galios reguliavimai.

1.1.3 Pilnai reguliuojamos šautuvų buožės, išskyrus šlaunies atramas, yra leidžiamos
šauliui siekiant prisitaikyti prie įvairių šaudymo stilių ir pozicijų.

1.2 Kulkos 

Gali būti naudojamos visų formų kulkos padarytos iš švino, švino lydinio, cinko ar cinko 
lydinio, ar panašios medžiagos. 

1.3 Taikikliai 

Gali būti naudojimi visų tipų/sistemų optiniai taikikliai išskyrus lazerinius. Integruoti bei 
išoriniai atstumo matuokliai draudžiami.

1.4 Šautuvų aksesuarai/priedai

1.4.1 Varžyboms prasidėjus visi priedai privalo likti pritvirtini prie šautuvo visų varžybų
metu. Joks  priedas  negali  būti  pridėtas  ar  atimtas  (nebent  kitaip  numatyta
taisyklėse). 

1.4.2 Leidžiami priedai:

a. (Vienas) šautuvo diržas – papildomi dirželiai neleidžiami 
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b. Peties atrama 

 

c. Lygis (tik analoginis)

d. “Blenda” 

e. Optinio taikiklio “antakis” 

f. Termometras (skaitmeninis arba analoginis)

g. Vėjarodė (ne elektroninė) 

h. Posvyrio matuoklis/inklinometras tik (analoginis)

i. Bipodas (tik pastatyti/paremti šautuvą nešaudymo metu)

j. Bėgelio, vamzdžio ir buožės svoriai

k. Porankis/hamsteris

l. Artimo fokusavimo žiedas/adapteris

1.4.3 Diržai
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a. Varžyboms prasidėjus bent viena diržo pusė privalo būti pritvirtinta prie šautuvo 
visų varžybų metu. 

Tokio tipo/pavyzdžio diržas (2 tvirtinimai prie šautuvo) privalo būti 
pritvirtintas prie šautuvo visą laiką.

Tokio tipo/pavyzdžio diržo (1 tvirtinimas prie šautuvo + 1 tvirtinimas 
prie šaulio rankos) viena pusė privalo visą laiką būti pritvirtinta prie 
šautuvo.

Tokio tipo/pavyzdžio diržo (biatlonis diržas) su 1 kabliuku ir 1 vienu 
tvirtinu prie šautuvo, viena pusė privalo visą laiką būti pritvirtinta 
prie šautuvo.

b. Metalinė dalis/sagtis prie kurios galima prisegti/atsegti diržą yra laikoma diržo 
dalimi.

c. Šaulys gali (neprivalo) naudotis diržu ir atsegti jį kuomet jis nėra naudojamas.

1.5 Kiti priedai

1.5.1 Išoriniai atstumo matuokliai



World Field Target Federation
Pagrindinės taisyklės

Atstumo matuokliai negali būto naudojimi varžybų teritorijoje bet kuriuo metu, tačiau gali būti
naudojami treniruočių zonoje. 
1.5.2 Kelių apsaugos
Viena arba dvi kelio apsaugos yra leidžiamos.

1.5.3 Kūno diržai ribojantis naturalų kūno judėjima neleidžiami

1.5.4 Jokia  papildoma  iranga  kaip  kompiuteriai,  išmanieji  telefonai,  planšėtės,
skaičiuotuvai ar kiti elektroniniai prietaisai negali būti varžybų zonoje/teritorijoje.
1.5.5 Kolimatoriai ar kiti mažo artinimo optiniai taikikliai taikiniui rasti yra leidžiami. 
1.5.6 Prie  šautuvo  pritvirtinti  chronometrai  ir  maži  lęšiai  paralakso  rato  ir  pataisų
žymėjimais įskaityti yra leidžiami. 
1.5.7 Bet kokie dalykai  su tvirtais  elementais  ribojantis  kūno judėsių diapazoną yra
draudžiami (žiūreti foto pavyzdžius).
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1.5.8 Betkokie klausos blokatoriai,  kaip pvz ausų kištukai,  ausinės ir kt., šaudymo ir
taškų skaičiavimo metu neleistini  dėvėti,  išskyrus Vyr.  Teisėjui  leidus del  medicininių
priežasčių.

1.6 Vėjo skaitimo būdai

1.6.1 Padėti šauliams nuskaityti vėją leistini variantai yra:
a.i.a) Vėjarodė (siūlas ar pns.) pritvirtinta prie šautuvo.
a.i.b) Taikinio (pastatymo) virvutė

1.6.2 Jokia  papildoma  įranga,  elektroninė  ar  kita,  negali  būti  šaulio  naudojama
įvertinti vėjui ar kitoms oro sąlygoms varžybų metu.

1.7 Apranga

1.7.1 Bet kokio tipo drabužiai,  pirštinės ar avalynė yra leidžiami su sąlyga, jog nėra
kenksmingi šauliui ar kitiems.

1.7.2 Drabužiai gali turėti paminkštinimus skirtus sumažinti keliamą šautuvo spaudimą
ant jūsų rankų ar kelių.

1.7.3 Atskiri  paminkštinimai gali  būti  dėvimi virš nepaminkštintų drabužių,  tam kad
padėtų sumažinti šautuvo keliamą spaudimą ant jūsų rankų ar kėlių.

1.7.4 Pirštinės negali turėti tvirtų element, kurie tęstųsi aukščiau riešo.

1.8 Sėdmaišis 

1.8.1 Sėdmaišis gali būti bet kokios formos ir pavidalo, bei privalo tilpti į 55 cm ilgio 55
cm pločio ir 15 cm aukščio dėžę.
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1.8.2 Sėdmaišis  gali  būti  naudojamas  tik  kaip  “sėdynė”  laivojoje
pozicijoje/takelyje (t.y. sėdmaišis pagrinde yra atrama šaulio sedmenims)

1.8.3 Išimtinais atvejais sėdmaišis gali būti panaudotas:  
a. Laisvojoje pozicijoje kaip atrama šaunant nuo kelio. Tokiu atveju 
sėdmaišis gali būti naudojamas kaip atrama vienai pėdai, blauzdai ar kojai; 

b. Laisvojoje pozicijoje kaip atrama šaunant į aukštai išdėstytus taikinius. 
Tokiu atveju sėdmaišis gali būti naudojamas kaip atrama sedmenims ar nugarai;

1.8.4 Sėdmaišis negal būti naudojamas tiesiogiai patemti šautuvui ar kaip pagalbinė
priemonė takelyje nuo kelio, stovint ar gulomis.
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1.8.5 Vienam dalyviui leidžiamas tik vienas sėdmaišis.

1.8.6 Sėdmaišis negali būti naudojamas kartu su klupėjimo ritinėliu;

1.9 KNEELING ROLE

1.9.1 Klupint,  klupėjimo  ritinėlis  gali  būti  naudojamas  kaip  pagalbinė  priemonė
paremti kulkšniai ir/ar blauzdai. 

1.9.2 Klupėjimo  ritinėlis  negali  būti  naudojamas  jokiai  kitai  paskirčiai,  pvz.  Kaip
pagalbinė priemonė sėdimojoje pozicijoje. 

1.9.3 Šaudyti be jokios kulkšnies atramos taip pat leidžiama..

1.9.4 Kūgio  formos  klupėjimo  ritinėlis  privalo  būti  parūpintas  organizacijos
priverstiniose nuo kelio takeliose.

a.i.b.a.i.1.a. Dydžioji kraštinė  (18 cms)
a.i.b.a.i.1.b. Mažoji kraštinė (10 cms)
a.i.b.a.i.1.c. Ilgis (max 50 cms) 

1.9.5 Dalyvis gali naudoti asmeninį klupėjimo ritinėlį.
a.a.b.a.i.1.a. Forma: ritinis
a.a.b.a.i.1.b. Diametras: 180mm (max)
a.a.b.a.i.1.c. Ilgis: bet koks  
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2. Šaudymo zona

2.1 Vietovė

2.1.1 Šaudymo  varžyboms  turėtų  būti  parinkta  ir  paruošta  tinkama  lauko/miško
vietovė. 

2.1.2 Kasmetiniam Pasaulio FT čempionatui parinkta vietovė turėtų idealiai talpinti 3
trasas po 25 takelius, kiekviename iš jų po 2 taikinius (iš viso 50 taikinių kiekvienoje iš
trasų).. 

2.1.3 Visų tryjų trasų takeliai (pvz. juodas, geltonas, baltas) privalo kaitaliotis/keistis
išilgai vietovės.  
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2.2 Trasos sudėtis

2.2.1 Šaudymo  trasą  sudaro  150  taikinių  trijų  dienų  laikotarpyje.  Force  majeure
atvejais komandų kapitonai gali nuspresti dėl kitokio taikinių skaičiaus.

2.2.2 Pasaulio FT čempionate takeliai privalo susidėti iš dviejų taikinių.

2.2.3 Persikertantys taikiniai/takeliai yra FT sporto dalis.



World Field Target Federation
Pagrindinės taisyklės

2.2.4 Taikiniu  virvutės  gali  būti  pritvirtintos/paslėptos  tikslu  netrukdyti  kitų  takelių
taikinių virvutėms ar matymo laukui nuo vartelių iki taikinio.

2.2.5 Taikinio  korpusas  ir  apatinė  dalis  privalo  būti  100  procentu  matomi  iš  visų
šaudymo pozicijų, t.y. stovint, nuo kelio, sėdint ir gulomis. 

2.2.6 Tarp taikinio kill zonos krašto ir taikinio rėmo krašto negali būti matomo tarpo iš
šaudymo  pozicijos.  Ypatingas  dėmėsys  turėtų  būti  skiriamas  aukštiems  ir žemiems
taikiniams.

2.2.7 Teisėjai privalo pašalinti bet kokias kliūtys takelyje iki pirmojo šaulio šaudymo
arba kitu atveju likti visų varžybų metu. 

2.2.8 Takelis negali versti šaulio užimti pavojinga stovėseną/poziciją, pvz .

2.3 Taikiniai

2.3.1 Naudojami  metaliniai  krentantys  taikniai  turintys  korpusą  su  apvalia  skyle  ir
mentele už jos, bei galimybe pastatyti taikinį nuo šaudymo linijos. 

2.3.2 Pataikymo zonos yra apvalios bei skirtingos nei taikinio korpusas spalvos.

2.3.3 Netikros kill zonos ant taikinio korpuso yra draudžiamos.. 

2.3.4 Standartinės pataikymo zonos diametras – 40 mm. 



World Field Target Federation
Pagrindinės taisyklės

2.3.5 Ribotas taikinių skaičius gali turėti sumažinto diametro pataikymo zonas, t.y. 15
mm arba 25 mm. Pataikymo zonų mažintuvai/ribotuvai privalo būti tos pačios spalvos
kaip ir taikinio korpusas. 

2.3.6 Pataikymo zonų mažintuvai privalo būti pritvirtinti prie taikinio iš šaulio pusės.

2.3.7 Taikiniai yra dažomi prieš kiekvienos dienos šaudymą.

2.4 Taikinių spalvos

Pasaulio FT čempionate leidžiamos spalvos:

a. Geltonas korpusas su juoda kill zona, arba

b. Juodas korpusas su geltona kill zona, arba

c.Baltas korpusas su juoda kill zona, arba

d. Juodas korpusas su balta kill zona, arba

e. Šviesiai mėlynas korpusas su balta kill zona

2.5 Taikinių išdėstymas ir numeravimas

2.5.1 Taikiniai išdėstomi nuo 9-ių iki 50-ties metrų nuo šaudymo linijos pagal toliau
pateiktą lentelę. 

Taikinis  (Max. atstumas) 15 mm 25 mm 40 mm
Nepriverstinė pozicija 20 metrų 35 metrai 50 metrų
Priverstinė pozicija Neleidžiama 20 metrų 40 metrų

2.5.2 Taikiniai turi būti tvirtai pritvirtinti prie žemės, medžių ir t.t., tam kad atlaikytų
trijų dienų varžybas.

2.5.3 Taikiniai išdėstomi eilės tvarką/Į taikinius šaudoma eilės tvarka, t.y. 23,24,25,26
ir t.t.
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2.5.4 Visi taikiniai privalo būti aiškiai sunumeruoti (iš kairės į dešnę) prie taikinio ir
šaudymo linijos.

2.5.5 Taikinių ženklinimas turėtų būti matomas nuo šaudymo linijos.

2.5.6 Taikiniai gali būti pastatyti aukščiau arba žemiau šaudymo linijos atžvilgiu, tačiau
taikinio korpusas privalo būti aiškiai matomi iš visų šaudymo pocicijų ir būti nukreiptį į
šaulį 90 laipsnių kampu (leidžiama 5 laipsnių horizontali paklaida).

2.5.7 Taikinio  atstumas  pasiekamas/skaičiuojmas  nuo  artimiausio  vartelių  kolelio
tiesia linija iki taikinio..

2.5.8 Iki  varžybų  pradžios  valstybės  atstovas  (atstovaujanti  WFTF  organizacija,
komandos kapitonas ar paskirtas šaulys) gali tikrinti trasą ir paprašyti patikrintų taikinių
atstumus

2.5.9 Varžyboms  prasidėjus  bet  kuris  taikinis  už  leistinų  atstumo  ribų  (įskaitant
priverstinius  takelius)  bus laikomas įskaitiniu/galiojančiu su sąlyga,  jog taikinis  nebus
toliau nei 50 metrų ir ne arčiau nei 9 metrai atstumu nuo šaudymo linijos.

2.5.10 Jei varžybu metu šaulys mano, jog taikinis yra toliau nei 50 metrų arba arčiau
nei 9 metrai, šaulys gali nuspresti atlikti šūvį arba pareikšti protestą teisėjui.

a. Jei šaulys nusprendžia atlikti šūvį, rezultatas bus įskaitytas (nepriklausomai nuo to
pataikė ar ne)  ir šaulys netenka galimybės pareikšti protestą.

b. Jei  šaulys  nusprendžia  pareikšti  protestą,  tuomet  ginčytinas  taikinis  pažymimas
taškų lentėlėje ir varžybų pabaigoje teisėjas patikrina atstumą iki taikinio. Jei taikinis
yra leistinose ribose (tarp 9 ir 50 metrų), šauliui užrašomas (O) taškų lentelėje. Jei
taikinis  yra už leistinų ribų,  tauomet taikinis  bus pašalintas iš  įskaitinių taikinių ir
visiems dalyviams bus užskaitytas pataikymas (X).

2.6 Sumažinto pataikymo kill zonos

2.6.1 Bendras taikinių su sumažintomis kill  zonomis skaičius neturi viršyti  25 % (12
taikinių) bendro taikinių skaičiaus 50-ties taikinių trasoje. 
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2.7 Poziciniai taikiniai/priverstiniai takeliai

2.7.1 Bendras priverstinių takėlių (stovint arba nuo kelio) skaičius negali viršyti 20%
visų  taiknių  skaičiaus  konkrečioje  trasoje,  pvz  10  taikinių  (5  takeliai)  50-ties  taiknių
trasoje.

2.7.2 Priverstiniai takeliai turėtų būtų padalinti kaip imanoma lygiau, pvz. 3 stovimi ir
2 nuo kelio takeliai arba atvirkčiai. 

2.7.3 Maksimalus atstumas priverstiniam takeliui/taikiniui – 40 metrų. 

Taikinis  (Max. atstumas) 15 mm 25 mm 40 mm
Priverstinis takelis neleidžiama 20 metų 40 metų

2.7.4 Prie šaudymo linijos privalo būti aiškus žymėjimas, jog šaudoma nuo kelio arba
stovint (rekomenduojamas statyti ženklą tarp vartelių) 

2.8 Treniruočių/prišaudymo zona

2.8.1 Suagi prišaudymo zona privalo būti užtikrinta šauliams likus bent vienai dienai iki
Pasaulio FT čempionato.

2.8.2 Prišaudymo zona turėtų būti šalia/netoliese šaudymo trasos.

2.8.3 Popieriniai taikiniai skirti  prišaudymui turėtų būti išdėstyti  nuo 9 iki 50 metrų
atstume.

2.8.4 Minimaliai popieriuniai taikiniai turėtų būti išdėstyti nuo 9 metrų ir kas 5 metrus
nuo 10-ties iki 50 metrų. Ant taikiniu privalo būti užrašyti astumai iki taikinio.
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2.8.5 Minimaliai popieriniai taikiniai turėtų pakeisti bent kartą į dieną.

2.8.6 Prišaudymo zona turi būti pakankamai didėlė, kad talpintų visus šaulius.

2.8.7 Suspausto oro balionai turėtų būti prieinami varžybų dalyviams, bei Vyr. teisėjas
privalo būti prišaudymo zonoje, kuomet vyksta prišaudymas/treniruotė.

2.8.8 Prišaudymo zonoje galioja visos įprastos saugumo taisyklės.

2.8.9 Kiekvieną  varžybų  diena  gali  būti  leidžiama  trumpa  treniruočių/prišaudymo
sesija (pvz. viena dvi valandos).

2.8.10 Kiekvienas  šaulys  turėtų  turėti  galimybę  prisišaudyti/pasipraktikuoti  bent  15
minučių kiekvieną varžybų diena.

2.9 Šaudymo linija

2.9.1 Šaudymo linija žymima aiškia linija palei žemę arba dviem kuoleliais tarp kuriu
privalu šaudyti. 

2.9.2 Verteliai privalo būti iš kuoleliai, o ne medžiai ar kiti objektai. 

2.9.3 Minimalus astumas tarp vartelių kuolelių 1 metras.

1.1.1 Minimalus atstumas tarp dviejų šaudymo vartelių 3 metrai.

  

2.9.4 Šūvio  atlikimo  metu  šautuvo  vamzdis   privalo  būti  už  šaudymo  linijos,  o
nuleistukas privalo likti priešais šaudymo liniją. 
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2.9.5 Vartelių kuoleliai negali būti naudojami kaip atrama (pvz. pėdai atremti) šūviui
atlikti skirto laiko metu (3 min).
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2.10 Taikinių žymėjimas

2.10.1 Taikinio  kortelės  spalva  turi  būti  susieta  su  taikiniu,  t.y.  taikinio  korpusas  ir
kortelė turi būti panašios spalvos.

Pastaba: Taikinio kortelės šabloną  galima atsisiųsti iš WFTF tinklalapio.

2.11 Standartinis ženklas priverstiniams takeliams

2.11.1 Nuo kelio  ir stovint.
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Pastaba: Šabloną galima atsisiųsti iš WFTF tinklalapio.

.

2.12 Taškų kortelė 

Pastaba: Šabloną galima atsisiųsti iš WFTF tinklalapio.

3. Saugumas ir elgesys

Kaip ir visose šaudymo sportose, saugumas šaudymo zonoje yra labai svarbus, todėl:

3.1.1 Visi  šauliai,  susiję arba nesusiję su vietos FT asociacija,  privalo būti  dalyva ar
teisėjavę vietos FT asociacijos rengiamose varžybuose,  iš  kur ateina supratimas apie
sauguma, laiko skaičiavimą, taškų žymėjimą.
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3.1.2 VIsi  šauliai,  nepriklausomai  nuo  jų  amžiaus,  privalo  gebėti  tinkamai  elgtis  ir
saugiai transportuoti/nešiotis savo šaudymo įrangą visu varžybu metu.

3.1.3 VIsi šauliai privalo gebėti suprasti taisykles.

3.1.4 Visiems  šauliams,  nepriklausomai  nuo  jų  amžiaus,  negali  būti  padedama  su
šaudymo procesu ar patarinėjama/instruktuojama šaudymo varžybu metu. 

3.1.5 Joks šautuvas negali būti nukreiptas į žmones ar gyvūnus bet kuriuo metu.

3.1.6 Visi  šautuvai  privalo  būti  neužtaisyti,  išskyrus šūvio  atlikimo metu.  Užtaisytas
šautuvas privalo būti nukreiptas į šaudymo zonos pusę.

3.1.7 Kiekvienas  šaulys  palikdamas  šaudymo  liniją  privalo  tai  padaryti  saugiai  ir
tvarkingai. Taikniai privalo būti pastatyti/pakelti ir laikmatis paruoštas naudoti sekančiai
šaulių grupei. 

3.1.8 Suskambus  signalui  nutraukti  ugnį,  varžybų  dalyviai,  jei  šautuvas  buvo
užtaisytas, privalo iššauti saugiai į žemę priešais save.

3.1.9 Nešiojant šautuvą vamzdis turėtų būti nukreiptas žemyn, nebent šautuvas yra
uždarytame dekle ar krepšyje.. 

3.1.10 Jei šautuvas nešamas atvirame dekle, tuomet užtaisymo rankenėlė privalo būti
visą laika atidaryta/atlenkta.
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3.1.11 The air rifle when in a resting position must be pointing to the shooting area
with the muzzle in front of the line and the trigger behind it.

3.1.12 Prie šaudymo linijos ne varžybų dalyviai neįleidžiami.

3.1.13 Vaikai  ir  naminiai  gyvūnai  nėra  įleidžiami  į  šaudymo  trasas,  nebent  su
prižiūrinčiu atsakingu suaugusiuoju.

3.1.14 Draudžiama vartoti alkoholį ir narkotines medžiagas prieš varžybas ar varžybu
metu iki bus iššautas paskutinis šūvis. Išimtis: receptiniai vaistai.
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4. Administravimas

4.1 Registracija 

4.1.1 Registracija  į  Pasaulio  čempionatą  paprastai  skelbiama neužilgo  po praėjusio
čempionato  pabaigos/ Pakvietimai  į  Pasaulio  FT  čempionatą  įprastai  yra  išsiunčiami
neužilgo po praėjusio čempionato pabaigos.

4.1.2 Pasaulio  čempionatą  organizuojanti  asociacija  paprastai  sukuria  tinklalapį,
kuriame galima registruotis, bet pateikiama kita susijusi informacija.

4.1.3 Vietų skaičius Pasaulio  čempionate yra ribotas,  todėl  registracija vyksta pagal
toliau išvardytus prioritetus:

a. Valstybę astovaujančios asociacijos komandinės įskaitos nariai (8 PCP + 6 
spyruokliniai)

b. Valstybę astovaujančios asociacijos nariai (individuali įskaita)
c. Svečiai (šauliai nesusiję su valstybę astovaujančia asociacija)

4.1.4 Registracija turėtų vykti per vietos FT asociaciją/asociacijos atstovą ar su vietos
FT asociacijos  pritarimu pagal   vietos FT asociacijos  taisykles/proceduras  susijęs  su
naryste, jei tokia egzistuoja.

4.1.5 Jei yra laisvų vietų, individuali registracija su vietos FT asociacijos pagalba ar
patvirtinimu,  yra  galima.  Svečiai  (šauliai  nesusiję  su  vietos  FT  asoc.)  taip  pat  gali
registuotis.

4.1.6 Kadangi  Pasaulio  čempionatas  yra  skirtas  Pasaulio  FT  federacija
atstovaujančioms asociacijoms ir jos nariams, todėl į galutinius bendrus (komandinius)
rezultatus individualios įskaitos šaulių rezultatai nebus įraukti.

4.1.7 Komandininėse įkaitose dalyvaujančių šaulių vardai/pavardės turi būti pranešti
organizaciniam komitetui mažiausiai 24 valandos iki šaudymo pradžios. Visos komandos
ir jų nariai yra paskelbiama viešai iki čempionato pradžios paskelbimo.

4.1.8 Į  Pasaulio  čempionato  startinė  mokestį  įskaičiuojamas  registracijos  mokestis
(įskaitant suspautą orą ir med. Pagalbą) bei atidarymo vakarienę. Visos kitos paslaugos
yra laisvai pasirenkamos.

4.2 Kategorijos 

4.2.1 Kategorijos  Pasaulio  čempionato  metu  yra  dvi:  PCP  ir  spyruokliniai  (abi
kategorijos iki 16,3J).
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4.3 Klasės/grupės

Pasaulio FT čempionato klasės/grupės:

a. Jauniai (nesulaukę 17 metų iki einamųjų metų sausio 1 d.) 

b. Moterys 

c. Bendra (jauniai, vyrai, moterys ir veteranai) 

d. Veteranai (sulaukę 60 ar daugiau metų einamųjų metų sausio s d.) 

4.3.1 Jauniai

a. Jaunys yra dalyvis, kuris dar nėra sulaukęs 17 metų iki einamųjų metų sausio 1 d.
b. Nebent  organizuojančios  valstybės  konkretus  įstatymas/taisyklė  nenumato

minimalaus amžiaus leidžiančio dalyvauti jaunių grupėje Pasaulio čempionate. 
c. Neleidžiama padėti  jauniams  šaudyti  (įskaitant  atstumo  matavimą)  ar  patarinėti  3

minutėms prasidėjus.
d. Jaunesni  nei  15  metų  šauliai  privalo  turėti  lydinti  tėvą/motiną  ar  globėją  varžybų

zonoje. Vietos įstatymai gali nustatyti kitokią amžiaus ribą.
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4.4 Neįgalieji šauliai

4.4.1 Šauliai,  kurie  dėl  bet  kokios  fizinės  ar  medicininės  priežasties,  negali  laikytis
šaudymo  pozicijos  reikalavimų  ar  patys  nešiotis  savo  inventoriaus,  privalo  apie  tai
informuoti  vyr.  teisėją  likus  ne mažiau 24 valandos iki  varžybų pradžios  paskelbimo.
Tokiu atveju šauliui  suteikiama galimybė šaudyti  iš  alternatyvios  pozicijos ar pagalba
transportuojantis  savo  įranga  saugiai,  su  sąlyga,  jog  šauliui  tai  nesuteiks  nesąžingo
pranašumo.  

4.4.2 Visi teisėjai privalo būti informuoti apie tokia išlyga. 

4.4.3 Leidžiamos alternatyvios šaudymo pozicijos:

1.1.a. Alternatyva šaudymui nuo kelio yra šaudymas stovint.

1.1.b. Alternatyvos  šaudymui  stovint  nėra  (kiekvienas  toks  taikinis
užskaitomas kaip nepataikymas)
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4.5 Nacionalinės komandos

4.5.1 PCP  kategorijoje  gali  varžytis  nacionalinės  komandos  sudarytos  iš  ne  mažiau
kaip 4-ių ir nedaugiau kaip 8-ių šaulių.

4.5.2 Spyruoklinių  kategorijoje  gali  varžytis  nacionalinės  komandos  sudarytos  iš  ne
mažiau kaip 3-ių ir nedaugiau kaip 6-ių dalyvių. 

4.5.3 Komandinei  įskaitai/varžybos  įvykti  reikia  ne  mažiau  kaip  4-ių  komandų  bet
kurioje kategorijoje. 

4.5.4 Komandinės įskaitos taškai bus skaičiuojami pagal iš kiekvienos dienos geriausių
4-ių PCP šaulių 3-ų geriausių spyruoklininkų rezultatus ir sudedami varžybų pabaigoje. 

4.5.5 Komandos privalo užsiregistruoti likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki pirmos
varžybų dienos. Organizatoriai privalo paskelbti visų komandų sąrašus ant informacinės
lentos. 

4.5.6 .  Kiekviena  vietos  FT  asociacija  gali  deleguoti  tik  vieną  komandą  kiekvienoje
kategorijoje (t.y. viena PCP, viena PPP komanda nuo valstybės). Į bedros grupės PCP
komandą gali būti įtraukti spyruoklininkai.

4.6 Teisė atstovauti savo valstybę Pasaulio FT čempionate

4.6.1 Kiekvienas  dalyvis  norintis  dalyvauti  Pasaulio  FT  čempionate  turi  pasirinkti
valstybę iš WFTF narių sąrašo, kurią reprezentuos, nepriklausomai nuo to ar dalyvauja
komandineje ar individualioje įskaitoje. Dalyvis norintis atstovauti valstybė turi atitikti
bent vieną sekantį kriterijų:

1.a. Būti gimęs toje valstybėje

1.b. Būti nuolatinis gyventojas tos valstybės ir ten gyvenęs pastaruosius 12 mėnesių
nepertraukiamai ir

1.c. Būti narys WFTF atstovaujančios vietos FT organizacijos

4.6.2 Dalyvis norintis pakeisti reprezentuojamą valstybę privalo:

1.a. Persikelti į naująją norima reprezntuoti valstybę

1.b. Būti narys naujosios vietos FT organizacijos atstovaujančios WFTF 

1.c. Gauti rašytinį WFTF prezidento ir Vice prezidento sutikimą
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4.6.3 Reprezentuojamų valstybių  pasikeitimas  įsigalioja  tik  po sekančio  Pasaulio  FT
čempionato.

4.6.4 Dalyviai,  kurie  pakeitė  reprezentuojamą valstybę,  gali  vėl  reprezentuoti  savo
gimtąją valstybę, jei persikėls atgal  į gimtąją valstybę ir gyvenes ten nuolatos vienus
metus bei priklausys vietos FT organizacijai atstovaujančiai WFTF.

4.6.5 Teisė atstovauti valstybei negarantuoja vietos Pasaulio FT čempionate. Vietos FT
organizacija gali naudotis kitais kriterijais atrenkant šaulius komandinei ir individualiai
įskaitai.

4.6.6 Dalyvavimas nesilaikant šių taisyklių draudžiamas.

4.7 Top šaulių grupavimas

Remiantis  WFTC  rezultatais,  organizatoriai  privalo  pasitinkti  mažiausiai  75  top  šaulius  ir
priskirti juos tai pačiai trasai, tam kad jie galėtų šaudyti tuos pačius taikinius tą pačią dieną.
Grupavimo taisyklės:
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Pirma taisyklė – Pasirinkti WFTF podiumo šaulius (1, 2 & 3 vietos nugalėtojus 
paskutiniųjų 7 metų); 

Antra taisyklė – Kiekvienos FT organizacijos nurodytas 1 top šaulys (Nacionalinis 
čempionas, geriausias šaulys ir pns.)

Trečia taisyklė – Šauliai užėme nuo 4 iki 15 vietos per paskutiniuosius 5 Pasaulio FT 
čempionatus 

Ketvirta taisyklė – Šauliai užėme nuo 16 iki 20 vietos per paskutiniuosius 5 Pasaulio FT 
čempionatus; 

Penkta taisyklė – Kiekvienos FT organizacijos nurodytas 1 top šaulys (Nacionalinis 
čempionas, geriausias šaulys ir pns.)

Šešta taisyklė – Šauliai užėme nuo 21 iki 25 vietos per paskutiniuosius 5 Pasaulio FT 
čempionatus;; 

Pastaba: Grupavimas turi vykti atsižvelgiant paeiliui nuo naujausio Pasaulio FT čempiono iki 
seniausio iki bus užpildytos visos vietos.
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4.8 Šaudymo grupės

4.8.1 Grupuojant  šaulius  į  grupes  idealu  būtų  jei  šauliai  nepriklausytų  tam pačiam
klubui, nebūtų iš tos pačios valstybės ar vietovės..

4.8.2 Jei  varžybos/čempionatas   susideda  iš  etapų,  dalyviai  į  sekančius  etapus  į
takelius gali būti skirstomi pagal surinktų taškų skaičių.

4.8.3 Jei varžybu metu yra šaudoma keliose trasose, kiekvienas dalyvis  privalo kartą
atšaudyti kiekvieną trasą. 

4.8.4 Taškų  žymėjimo  kortelės  su  šaulių  vardais  ir  nurodytu  startiniu  takeliu,
laikmačiai  ir  tušinukai  privalo  būti  parengti  ir  įteikti  visiems  dalyviams  iki  kiekvienų
varžybų pradžios. 

4.9 Teisėjavimas 

4.9.1 Privalo būti pakankamas teisėjų skaičius, tam kad jie būtų vienas kito matymo
lauke ir uždengtų/padengtų visą šaudymo zoną. Teisėjai privalo turėti identifikuojančias
liemenes, komunikavimo priemones bei švilpukus. 

4.9.2 Minimalus  teisėjį  skaičius  Pasaulio  FT  čempionate  (150  taikinių)  yra  septyni
teisėjai. Vienas Vyr. Teisėjas ir 6 teisėjai (po 2 teisėjus kiekvienai 50 taikinių trasai).

4.9.3 Visi teisėjai privalo gerai išmanyti  šaudymo saugumą, FT taisykles ir  ypatingai
suprasti ir kotroliuoti/suvaldyti FT problemines situacijas. 

4.9.4 Jei tik imanoma, teisėjai turi mokėti kalbėti ir suprasti anglų kalbą. 

4.10 Avarinės tarnybos

4.10.1 Avarinės  tarnybos  kaip  greitoji  pagalba  ar  kvalifikuotas  pirmosios  pagalbos
personalas privalo dalyvauti visose Pasaulio FT čempionatose. 

4.10.2 Kiekvienas šaulys yra atsakingas už savo draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.
Papildomai  organizatoriai  (valstybėse  kuriuose  leidžiama)  turėtų  pasirūpinti  renginio
draudimu Pasaulio FT čempionatui ir tarptautinėms varžyboms. 

4.11 Taisyklių prieinamumas

4.11.1 Šių taisyklių kopija bus prienami varžybų metu visiems esantiems asmenims.
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5. Varžybos

5.1 Varžybų data

Varžybų data nėra reglamentuota. Tai sprendžia organizatoriai.

5.2 Registracijos periodas

5.2.1 Registracijos periodas apibrėžamas pagal sekančias taisykles: 
a. Registracija turėtų prasidėti apie spalį;
b. Skelbiamas terminas FT organizacijoms užregistruoti šaulius dalyvaujančius komandinėje

įskaitoje (bent vieno mėnesio trukmės);
c. Visos iš anksto nerezervuotos vietos yra laisvos individualios įskaitos registracijai;
d. Visos iš anksto rezervuotos ir neapmokėtos vietos gali būti perleistos individualios 

įskaitos registracijai;

5.3 Trasa

5.3.1 Pasaulio  FT  čempionato  metų  trasą  sudaro  50  taikinių  į  dieną  trijų  dienų
laikotarpyje (150 taikinių). 

5.3.2 Šaulys  privalo  atšaudyti  visą  trasą  tam  kad  jo  rezultatas  būtų  pripažintas
galiojančiu, išskyrus “Šaudymo linijos palikimas” taisyklėje numatytus atvejus.

5.4 Treniruočių/prišaudymo diena

5.4.1 Iki  Pasaulio  FT čempionato pradžios turi  būti  skirta/suorganizuota bent  viena
treniruočių/prisišaudymo diena.

5.5 Šautuvų galios tikrinimas (Chronografas)

Treniruočių/prišaudymo diena (1 diena iki varžybų pradžios):

5.5.1 Treniruočių diena iki varžybų pradžios teisėjų komanda privalo 
atlikti toliau paminėtus patikrinimus:

a. Šautuvo galio tikrinimas (naudojant oficialų varžybų chronografą)
b. Aksesuarų patikrinimas;
c. Sėdmaišių ir ritinelių po kelių dydžio patikrinimas;
d. Kulkų patikrinimas;
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5.5.1Teisėjų patikrinimų nepraėjimas gali baigtis įspėjimu ar diskvalifikavimu;

5.5.2Treniruočių diena šautuvo galios/greičio koreagavimas gali būti atliktas neribotą
kartų skaičių be nuobaudų ar/ir įspėjimų. 
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Varžybų metu

5.5.3Visų šautuvų galia matuojama kasdien.

5.5.4Pirmojo patikrinimo metų, šautuvai kurių kinetinę galia viršija 16,3J ar 12ft/lbs,
gali būti reguliuojami ir tikrinami dar kartą iki varžybų pradžios. 

5.5.5Teisėjai asmeniškai užtaisys ginklą, užtikrindami, jog kulka nėra deformuota ar
sugadinta.

5.5.6Galios tikrinimas sekančias dienas gali būti atliekamas bet kurioje varžybų trasos
vietoje Vyr. teisėjui nusprendus. 

5.5.7Jei šaulys nepraeina testo, testas kartojamas. Gali būti atliekami ne daugiau nei
3 užfiksuoti (chronografo) šūviai.

5.5.8Velesnių  galios  patikrinimų  metų  nepraėjus  testo,  šaulio  rezultatas  bus
anuliojamas iš tos dienos rezultatų.       

5.5.9. Kiekvieno patikrinimo metu unikalus lipdukas bus priklijuotas prie šautuvo taip
parodant,  jog  šautuvas  praėjo  testą  ir  chronografo  rodmenys  yra  užfiksuoti
pagrindiniame žurnale. 

5.5.10 Teisėjas  greičio  testo  rezultatus  užraso  į  taškų  lentelę  ir  joje
pasirašo/patvirtina lipduku ar štampu.

5.6 Pradžia/Šaudymo pratęsimas

5.6.1 Varžybos pradedamos/tęsiamos Vyr. teisejui sušvilpus 2 kartus. 
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5.6.2 Jei  laikmačiai  buvo  sustabdyti, tuomet
šauliams  skiriama  viena  minutė pasiruošimui  ir
po minutę kiekvienam taikiniui takelyje.
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5.7 Šaudymo stabdymas

5.7.1 Šaudymas trasoje (ar jos dalyje) stabdomas kuomet sušvilpiama vieną kartą. 

5.7.2 Visi laikmačiai nedelsiant sustabdomi ir užtaisyti šautuvai yra iššaunami į žemę
priešais save už šaudymo linijos. 

5.7.3 Matomas  ženklas  turi  būti  duodamas  kiekvienai  šaudymo  grupei  pakeliant
rankas.  Pakėlus  rankas  šaudymo  grupė  duoda  aiškų  ženklą/leidimą  teisėjui  įžengti  į
šaudymo zoną.

5.7.4 Šauliai negali judėti link taikinių (nebent paprašyti teisėjo taip padaryti), matuoti
atstumo, ar kitaip ruoštis šūviui iki varžybos bus pratęstos. 

5.8 Laikas

5.8.1 Šauliams skiriamos 3 minutės kiekviename takelyje.  Viena minutė pasiruošimui
ir bei dvi minutės dviem taikiniams. 
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5.8.2 Sekančiam  takeliui  atsilaisvinus,  sekantis  šaulys  turėtų  be  atideliojimų  užimti
šaudymo liniją. 

5.8.3 Laikas pradedams skaičiuoti kuomet dalyvis atsisėda/priklaupia ar pasižiūri pro
taikiklį atstumui nustyti stovimos pozicijos atveju.  

5.8.4 Žiūrėjimas  po  taikiklį,  atstumo  matavimas,  šautuvo  užtaisymas,  vėjo  krypties
nustatinėjimas yra šauliui skirto laiko dalis.

5.8.5 Šauliui atlikus paskutinį šūvį, laikmatis turėtų būti nustatytas sekančiam šauliui,
taikiniai pakelti. Tai atlikus šaulys turėtų nedelsiant palikti šaudymo liniją. 

5.9 Taikiniai

5.9.1 Taikiniai šaudomi eilės tvarka. 

5.9.2 Jei šaulys  šovė į  netinkamą taikinį,  užfiksuojamas rezultatas 0 ir  šaulys toliau
pagal seką šauna į sekantį taikinį. 

Pvz: Jei šaulys takelyje pirmiau šauna į antrą taikinį ir nuverčia jį (arba ne), tuomet už 
pirmą taikinį jis gauna O ir privalo vėl šauti į antrą taikinį (jei reikia, prieš tai taikinis 
pakeliamas).

5.9.3 Jokios  papildomos atramos  negali  būti  naudojamos atstumo matavimo metu
(stulpeliai, trikojai ir t.t.) 
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5.10 Taškų skaičiavimas ir taškų lentelės

5.10.1 Taškai yra žymimi taškų lentelėje X’ais už nuverstus taikinius ir O’iais už likusius
stovėti taikinius. 

5.10.2 Tik sugrupuoti šauliai į takelius arba teisėjai gali būti atsakingi už taškų lentelės. 

5.10.3 Bet kokie pakeitimai taškų lentelėje privalo būti pasirašyti teisėjo. 

5.10.4 Vos pasibaigus varžyboms visos tinkamai užpildytos ir šaulių grupės pasirašytos
taškų lentėlės privalo būti grąžintos registracijos personalui/komisijai. 
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5.11 Taškų kortelės koreagavimas

5.11.1 Bet kokie pakeitimai taškų kortelėje turi būti patvirtinti teisėjo. 

5.11.2 Bet kokie pakeitimai taškų kortelėje be teisėjo patvirtinimo gali lemti rezultato
įskaityma kaip nepataikymas “0”.

5.12 Ginčytini taikiniai

5.12.1 Bet kurie ginčytini taikiniai turi būti tikrinami nedelsiant po šūvio. 

5.12.2 Jokiais atvejais šaulys negali liesti taikinio pakėlimo virvutės iki ginčas bus 
išsprestas/taikinis patikrintas. 

5.12.3 Taikinius tikrina teisėjai kurių sprendimas yra galutinis. 

5.12.4 Teisėjo veiksmai tikrinant ginčytiną taikinį. 
1. Pirmiausia vizualinė patikra.

a. Įsitikinti, jog šaulys nelietė pastatymo virvutės.
b. Patikrinti ar pakėlimo virvutė nėra užstrigusi taip neleisdama taikiniui kristi.
c. Patikrinti ar taikinio pasvirimo kampas tinkamas.
d. Patikriniti ar taikinis tinkamai pritvirtintas. 
e. Patikrinti  ar  nėra  nieko  šalia  taikinio  kas  neleistų  taikiniui  tinkamai  veikti

(krūmas, medis, šaka ir pnš.)
f. Jei ginčas kyla šaudymo pradžioje, deklaruoti pataikymus į kill zonos kraštą;

2.Neradus vizualinių/matomų trūkumų, taikinis tikrinamas bent po 3 kartus testuojant
skirtingas kill zonos dalis (apačia, vidurys, viršus) su oficialiu WFTF taikinių tikrinimo prietaisu
apmokyto ir sertifikuoto teisėjo.
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3.   Jei trūkumų nerandama, šauliui įskaitomas nepataikymas.

4.    Jei  taikinis  defektyvus,  taikinis  nedelsiant pataisomas ar pakeičiamas į  taikinį  su
panašia kill zona ir šaulys iškėlęs ginčą dar kartą šauna į taikinį.

5.   Jei taikinis defektyvus ir nėra taikinio pakeitimui, taikinis yra nuimamas/pašalinamas
iki varžybų pabaigos. Visiems šauliams nepriklausomai ar jau šovė ar ne į taikinį, užskaitomas
pataikymas. Pavyzdžiui, jei taikinis pašalinamas iš geltonos trasos, jis lieka pašalintas visas
ateinančias varžybų dienas ir visiems šauliams įskaitomas pataikymas.

6.    Organizatorių  privalalomų  turėti  atsarginių  taikinių  skaičius  (kiekvienoje  50-ties
taikinių trasoje):

15 mm 25 mm 40 mm
1 1 1

5.13 Šaudymo linijos palikimas

Šaulys gali palikti šaudymo liniją tik esant toliau išvardintoms aplinkybėms: 

5.13.1 Savanoriškas pasitraukimas iš varžybų, įskaitant rezultą už visus atliktus šūvius
iki pasitraukimo; 

5.13.2 Esant reikalui pataisyti šautuvą, kuris buvo pripažintas nesaugiu naudoti ar dėl
bet kokių priežasčių neleidžiančių atlikti šūvio. Neįskaitant pataikymo taško vaikčiojimo
ar  prastai  prišaudyto  šautuvo.  Teisėjui  leidus  šaulys  gali  pekeisti  pažeistą/sugedusią
detalę ar įrangą. Apsilankymas prišaudymo zonoje tokiu atveju nėra leidžiamas; 

5.13.3 Dėl bet kokios kitos priežasties Teisėjui leidus. 

5.13.4 Minėtiems atvejams įvykus, šaulys taškų kortelę privalo perduoti teisėjui ir gauti
leidimą  palikti  šaudymo  zoną  su  galimybe  grįžti  per  5  minutes.  Trasos  palikimo  ir
grįžimo laikas fiksuojamas taškų lentelėje. Šauliui palikus šaudymo liniją ir per numatyti
laiką negrįžus taškų kortelė rezultatai bus laikoma galutinių tos dienos rezultatu.

5.14 Galutiniai rezultatai

5.14.1 Galutiniai  čempionato  rezultatai  skaičiuojami  sudėjus  kiekvieno  šaulio
kiekvienos dienos pataikymus minus skirtus nuobaudos taškus.

5.14.2   The warnings will be used to order the classifications.
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Bedra pozicija Šaulio vardas Pataikymo
skaičius

Įspėjimai

1-as Šaulys a 120 0
2-as Šaulys b 120 1
3-as Šaulys c 120 2

5.14.3   Pirmosios 10 vietų kiekvienoje klasėje/grupėj negali turėti vienodų rezultatų.

5.15 Vienodas taškų skaičius

5.15.1 Šauliam  surinkus  vienodą  taškų  skaičių  prizinėse  vietose,  galutiniai  rezultatai
sprendžiami persišaudant.

5.15.2 Kiekvienos  kategorijos  (pcp  ir  spyruokliniai)  persišaudymui  paruošiami  du
panašus  takeliai  po  taikinius  atitinkantis  priverstinės  pozicijos  (stovint/nuo  kelio)
parametrus:

1.a. Šaudymo takeliai bus vienas šalia kito;

1.b. Šaudymo trajektorijos bus lygiagrečios;

1.c. Taikinių atstumai bus vienodi;

5.15.3 Šauliai persišaudys tuo pačiu metu pagal sekančią tvarką: 

1.a. Pirmas persišaudymas iš laisvos pozicijos;  

1.b. Jei nepaiškėja nugalėtojas, persišaudoma nuo kelio; 

1.c. Jei vis dar nepaaiškėja nugalėtojas, persišaudoma stovint; 

1.d. Jei nepaaiškėja nugalėtojas, šauliai toliau šaudo iš stovimos pozicijos iki paaiškės
galutiniai rezultatai. 

5.15.4 Persišaudymui  iš  kiekvienos  pozicijos  skiriamos  3  minutės  (1  minutė
pasiruošimui ir po 1 minutę kiekvienam taikiniui).

5.15.5 Persišaudymo rezultatai skaičiuojami sudėjus abiejų taikinių pataikymus.

5.16 Vėluojantys šauliai

5.16.1 Atvykti  į  varžybas  laiku  pagal  organizatorių  nustatyti  tvarkaraštį  yra  šaulių
asmeninė atsakomybė.



World Field Target Federation
Pagrindinės taisyklės

5.16.2 Šauliai nesilaikantys šių reikalavimų (įskaitant nepasirodymą laiku prie šaudymo
linijos  iki  varžybų  pradžios)  negalės  šaudyti  tą  dieną/kiekvieną  dieną Pasaulio
čempionate.

5.16.3 Vyr. Teisėjas gali leisti šauliui dalyvauti varžybose labai išimtinais pateisinamais
atvejais, jei tai nevilkina varžybų.

5.17 Nesaugus elgesys/sukčiavimas

5.17.1 Nepriimtinas  elgesys  prie  šaudymo  linijos  netoleruojamas.  Kito  šaulio
instruktavimas bei šaukimas draudžiami. Šautuvais prie šaudymo linijos nesidalijama. 

5.17.2 Nuobauda  už  nesaugų  elgesį  ar  bet  kokios  formos  sukčiavimą  yra
diskvalifikavimas, organizatoriams pasiliekant teisę imtis tolesnių veiksmų. 

5.18 Protesto procedūros

5.18.1 Bet kokie protestai turi būti pareikšti Vyr. Teisėjui iki kiekvienos varžybų dienos
pabaigos (ne vėliau kaip 30 min. po varžybų pabaigos). 

5.18.2 Bet kokie protestai pareikšti ne įvykio diena svarstomi nebus.

5.18.3 Protestai bus analizuojami ir atsakymas duotas ta pačią dieną.  

5.18.4 Vyr. Teisėjo sprendimai yra galutiniai.

5.18.5 Rašytiniai  protestai  pildomi  pagal  formą/šabloną,  kuri  galima  rasti   WFTF
puslapyje ir ant registracijos stalo. 

5.19 Rūkymas

5.19.1 Šauliams draudžiama rūkyti Pasaulio čempionato metu. Nuo varžybų pradžios
teisėjui sušvilpus iki varžybų pabaigos. Įskaitant elektronines cigarėtes. 
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6. WFTF apdovanojimai  

6.1 Nugalėtojų apdovanojimai

6.1.1 Pasaulio  čempionato  metu  medaliai  bus  išdalinti  nugalėtojams  ir  apdovanoji
sekantys asmenis:

d.a.  Pasaulio čempionas ir 2-os -  10-os vietas užėmę šauliai,  Pirmoji
dama/moterys,  Pirmasis  Veteranas,  Pirmasis  jaunys  ir  1-os  –  3  –ios  vietos
komandinės įskaitos nugalėtojai (PCP ir spyruokliniai)

6.1.2 Apdovanojimas gali būti jei grupėje/klasėje dalyvauja nemažiau trijų šaulių..

6.2 FT meistro titulas

6.2.1 WFTF viešai  pagerbs/pripažins/paskelbs/paminės visus šaulius kurių rezultatas
(pataikymas  procentaliai)  bus  didesnis  nei  92,5  %  nuo  geriausio  jų  kategorijos
(PCP/spyruokliniai) rezultato.

6.2.2 Paminėjimas/pagerbimas įvyks Pasaulio čempionato ceremonijos metu.

6.2.3 Šaulys bus pagerbiamas/paminimas tik kartą ir tik vienoje grupėe. 

6.3 Padėka už indėlį/pastangas sportui

6.3.1 Asmenys didžiai prisidėjė prie FT sporto gerinimo gali būti viešai pagerbti.

6.3.2 Kiekviena WFTF narė nominuos asmenį už kurį bus galima balsuoti.  

6.3.3 Balsavimas bus laikomas baigtu, jei už vienas asmuos surinks daugiau nei 50 %
visų WFTF narių baltsų.. 

6.3.4 Pagerbimas vyks Pasaulio čempionato ceremonijos metu.

6.3.5 WFTF Prezidentas negali būti nominuotas.

7. Drausminiai klausimai

7.1 Drausminės priemonės

Galimos drausminės priemonės:

7.1.1 Žodinis įspėjimas
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Žodinis įspėjimas yra mandagi žodinė instrukcija tisklu informuoti ar perspėti šaulį dėl ko
nors,  tam  kad  būtų  laikomasi  WFTF  taisyklių.  Įspėjimas  turėtų  būti  instruktyvus,  aiškus  ir
padedantis visiems suprasti kas yra blogai  arba ne. Žodinį  įspėjimą gali  pateikti  teisėjas ar
šaudymo grupės nariai.

7.1.2 Įspėjimas

Įspėjimas (kaip nuobauda) yra rimtesnė drausminė priemonė nes bus įrašyta į šaulio 
taškų kortelę.

7.1.3 Nuobauda
a. Taškų nuobaudos reiškia, jog šauliui pridedami neigiami taškai. 
b. Neigiami taškai bus naudojami sumažinti šaulio galutinį rezultatą. 
c. Sprendimą taikyti nuobaudą be įspėjimo gali priimti tik renkama tarptautinė žiūri.
d. Tik tarptaunė žiūri gali skirti neigiamus taškus už neapibrėžtus atvejus ir tai gali būti

vienas arba du neigiami taškai.

7.1.4 Diskvalifikavimas
a. Diskvalifikavimas  yra  aukščiausio  lygio  nuobauda  ir  reiškia,  jog  šaulio  dalyvavima

varžybose nedelsiant stabdomas. 
b. Tik  tarptautinė  žiūri  gali  diskvalifikuoti  šaulį  išskyrus  atvejus  minimus  “7.4.3

Diskvalifikavimas”  taisyklėje.  Tokias  atvejais  Vyr.  Teisėjas  gali  šaulį  dikvalifikuoti
nedelsiant.

7.2 Tarptautinė žiūri

7.2.1 Tarptautinė žiūri iš 5 narių bus sudaroma kiekvienam Pasaulio čempionatui. 

7.2.2 Tarptautinę  žiūri  sudarys  varžybų  Vyr.  Teisėjas  ir  4  asmenys  pasiūlyti  teisėjų
komiteto. 

7.2.3 Tarptautinės  žiūri  sudėčiai  pasiūlytai  teisėjų  komiteto  reikalingas  WFTF
Prezidento patvirtinimas. 

7.2.4 Tarptautinės žiūri kompetencija yra spresti klausimus dėl nuobaudų skyrimo už
taisyklėse  nereglamentuotus  atvejus.  Taip  pat  spresti/nagrinėti  dalyvių  ar  komandos
kapitonų pateiktus protestus. 
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Pastaba: neimanoma aprašyti visų galimų scenarijų todėl Tarptautinė žiūri turi galią 
spresti klausimus dėl neaprašytų situacijų.

7.3 Įspėjimų tvarka

7.3.1 Visų trijų varžybų dienų metu bus renkamas kiekvieos dienos įspėjimų sarašas. 

7.3.2 Šauliui gavus tris įspėjimus renkama tarptautinė žiūri analizuos įspėjimų svarbą
ir spres ar skirti nuobaudos (neigiamų) taškų.
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7.4 Nuobaudų apibrėžimas

Šioje dalyje aprašomi žinomi atvejai ir su jais susijusios nuobaudos. Visi šioje dalyje neaprašyti 
atvejai bus analizuojami/sprendžiami Vyr. Teisėjo arba renkamos tarptautinės žiūri.

7.4.1 Įspėjimai

Įspėjimai

a.      Teisėjo instrukcijų nesilaikymas
b.      Laiko nesekimas (visa komanda gauna įspėjimą)
c.       Įžengimas į šaudymo zoną (už šaudymo linijos) kai varžybos sustabdytos
d.      Jei šaunant šautuvo vamzdžio galas būna ne už šaudymo linijos, o nuleistukos 
ne iki šaudymo linijos
e.       Palikimas šaudymo zonos neturėjint leidimo palikti šaudymo zoną varžybų 
(šaudymo) metu (toletai šalia trasos laiko šaudymo zonos dalimi)
f. Neislaikymas reikalavimo, kad galinė pėda būtų matoma šaunant nuo kelio 

(taisyklė 8.6.f)
g. Neėjimas prie lasivo sekančio takėlio taip kuriant vilkinimą/eiles
h. Palikti vieną šaulį kuomet jis šaudo
i. Šautuvo palikimas vamzdžiu nukreiptu ne į šaudymo zoną

7.4.2 Taškų nuobaudos 

Taškų
nuobaudos
(-1 arba -2

taškai)

a. Šūvis į žemę prieš tai nepaprašius leidimo/neinformavys šaudymo partenerio 
(užskaitomas nepataikymas)
b. Neleistinas šautuvo aksesuaras
c.  Atstumo matavimas pasinaudojant dirbtine ar naturalia atrama
d. Neleistinas sėdmaišio aukštis
e. Šaudymas priverstiniame takelyje (stovint, nuo kelio) nesilaikant pozicijos 

reikalavimų
f. 3 įspėjimai per 3 varžybų dienas

7.4.3 Diskvalifikavimas 
Diskvalifikavimas a.i.b.a.i.1.a. Šaudymo saugumo reikalavimų nesilaikymas, kuris potencialiai kelia 

gresmę kitiems asmenims
a.i.b.a.i.1.b. Sukčiavimas, nederamas elgesys, vėlavimas, narkotikų, 
alkoholio vartojimas
a.i.b.a.i.1.c. Leistino kulkos greičio viršijimas (diskvalifikuojamos tos
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dienos rezultatas)
a.i.b.a.i.1.d. Atsisakymas praeiti chronografą

Svarbu (remiantis taisykle 7.4.3): Atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą gali būti tinkama 
pradžiai duoti įspėjimą pries diskvalifikuojant, bet visi pažeidimai susiję su saugumo 
reikalavimais turi būti labai rimtai vertinami.
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8. Apibrėžimai 

8.1 Poranksis/hamsteris – Atrama kuri yra pritvirtinta prie apatinės šautuvo buožės dallies ir remiasi
į  šaulio  ranką  arba  kelį,  priklausomai  nuo  šaudymo  pozicijos.  Ištęsiami/lankstomi/reguliuojami
hamsteriai negali būti naudojami taip kad suteiktų papildomą atramą.

8.2 PCP – suspausto oro šautuvai.

8.3 RGB – organizacija atstovaujanti Pasaulio FT Federaciją savo valstybėje. 

8.4 Viengubas šautuvo diržas – diržas skirtas nešioti šautuvą arba skirtas stabilizuoti taikymasi. Toks
diržas  turi  būti  pritvirtintas prie  šautuvo mažiausiai  viename ir  daugiausiai  dviejose  taškuose
kuomet atliekamas šūvis. Diržas gali būti atsegtas nuo šautuvo kuomet jis nenaudojamas. 

8.5 Spyruoklinis šautuvas  – orinis šautuvas kuriame galią generuoja spyruoklė/dujnė spyruoklė ir
stumoklis.

8.6 Nuo kelio
a.i.1.a.i.1.a. Šaudymo pozicija turinti 3 atamos į  žemę taškus (dvi  pėdos ir vienas

kelias).
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a.i.1.a.i.1.b. Klupėjimo  ritinėlis  gali  būti  naudojamas  paremti  galinę  koją  ar  tik
kulkšnį.  

a.i.1.a.i.1.c. Galinė pėda, žiūrint iš galo, turi būti atroduyti statmena. Jokia kita kūno
dalis negali leisti klupėjimo ritinėlio.
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a.i.1.a.i.1.d. Galinė pėda gali palenkta tam kad kulkšnies sąnaris galėtų būti arčiau ar
toliau nuo žemės kaip šauliui patogiau. Pirštai gali būti sulenkti arba tiesus. 
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a.i.1.a.i.1.e. Jei šaudoma be klupėjimo ritinėlio, kulkšnies sąnarys negali liesti žemės
ar atrodyti, jog liečia žemę.

 

a.i.1.a.i.1.f. Galinė pėda turi būti matoma teisėjams visa laiką.
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a.i.1.a.i.1.g. Priekinė/vedančioji/prilaikančioji ranka prilaiko šautuvą, taučiau pats 
riešas ir delnas negali turėti atramos (riešas turi būti lanksti jungtis tarp delno ir dilbio).
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a.i.1.a.i.1.h. Jokio  šautuvo ar hamsterio  dalis  negali  leistis  su prilaikančios  rankos
dilbiu ar atrodyti, jog liečiasi/remiasi į dilbį.
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a.i.1.a.i.1.i. Draudžiama užkišti hamsterį už šaudymo striukės/švarko rankovės.

a.i.1.a.i.1.j. Šautuvo  diržas  ir/ar  peties  atrama/peties  atramos  kablys  gali  būti
naudojami taikymuisi stabilizuoti.

8.7 Pozicija stovint 
a. Šaudym pozicijoje stovint šūvis atliekamas stvovint be jokios pagalbinės atramos; 
b. Galimi tik 2 sąlyčio taškai su žeme (abi pėdos ant žemės);
c. Priekinė/prilaikančioji ranka turi remtis į šautuvo priekinę buožės dalį, nuleistuko apsaugą ar

hamsterį;



World Field Target Federation
Pagrindinės taisyklės

d. Prilaikančiosios rankos riešas negali jokios būdais būti izoliuotas nuo laisvo judėjimo.

e. Šautuvos diržas ir/ar peties atrama/kablys gali būti naudojami taikymuisi stabilizuoti. 

8.8 Laisvoji pozicija
Šaulys gali  naudoti bet kokią saugią ir jam patogią poziciją pasinaudodamas sėdmaišiu. Jokios
kitos atraminės priemonės, išskyrus šaulio kūnąm negali būti naudojamas kaip atrama šauliui ar
šautuvui. Šautuvas negali liesti žemės. Kūno diržai/sąvaržos neleidžiami. Šautuvo diržas gali būti
naudojamas taikymuisi stabilizuoti.

8.9 Gulima –  gali  būti  naudojama laisvojoje pozicijoje.  Šaulys guli  viedu žemyn. Šaulio dilbis  nuo
alkūnės iki  pirštų galiukų negali  turėti jokios dirbtinės ar naturalios atramos. Tačiau taisyklėse
apibūdintas diržas gali liesti šaulio dilbį tikslu padėti stabilizuoti taikymasi.  

8.10 Pasaulio čempionatas – kasmetinis Pasaulio FT čempionatas rengiamas WFTF valstybę
atstovaujančios organizacijos po WFTF globa. 

8.11 Vejarodė -  (vėjo  matavimo metodai)  – vajarodė negali  būti  elektroninė ir  turi  būti
pritivirtinta  prie  šautuvo.   Bet  kokie  kiti  vėjo  nustatymo  būdai  draudžiami.  Įskaitant,  bet
neapsiribojant milteliais, žolem dumais, dulkėmis ir t.t.

8.12 Šuvis – šūvis laikomas įvykusiu jei iš šautuvo išėjo/buvo paleistas oras. Tačiau šaulys
gali šauti į žemę prieš tai pranešęs šaudymo kolegoms. 
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8.13 Instruktavimas/patarinėjimas  –  informacijos  pateikimas  apie  vėją,  taikinių
atstumus.
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9. Priedas – A (Kulkos greičių lentelė)

Didžiausi leistini kulkų greičiai remiantis kulkų svoriu:

Svoris (granai) Svoris (gramai)

Pėdos
per

sekund
ę

Metrai
per

sekundę
Svoris (granai) Svoris (gramai)

Pėdos
per

sekundę

Metra
i per

sekun
dę

7,6 0,492 843,0 256,9 10,9 0,706 704,0 214,6

7,7 0,499 838,0 255,7 11,0 0,713 701,0 213,7

7,8 0,505 832,0 253,6 11,1 0,719 698,0 212,8

7,9 0,512 827,0 252,1 11,2 0,726 695,0 211,8

8,0 0,518 822,0 250,5 11,3 0,732 692,0 210,9

8,1 0,525 817,0 249,0 11,4 0,739 689,0 210,0

8,2 0,531 812,0 247,5 11,5 0,745 686,0 209,1

8,3 0,538 807,0 246,0 11,6 0,752 683,0 208,2

8,4 0,544 802,0 244,4 11,7 0,758 680,0 207,3

8,5 0,551 797,0 242,9 11,8 0,765 677,0 206,3

8,6 0,557 793,0 241,7 11,9 0,771 674,0 205,4

8,7 0,564 788,0 240,2 12,0 0,778 671,0 204,5

8,8 0,570 784,0 239,0 12,1 0,784 668,0 203,6

8,9 0,577 779,0 237,4 12,2 0,791 666,0 203,0

9,0 0,583 775,0 236,2 12,3 0,797 663,0 202,1

9,1 0,590 771,0 235,0 12,4 0,804 660,0 201,2

9,2 0,596 767,0 233,8 12,5 0,810 658,0 200,6

9,3 0,603 762,0 232,3 12,6 0,816 655,0 199,6

9,4 0,609 758,0 231,0 12,7 0,823 652,0 198,7

9,5 0,616 754,0 229,8 12,8 0,829 650,0 198,1

9,6 0,622 750,0 228,6 12,9 0,836 647,0 197,2

9,7 0,629 746,0 227,4 13,0 0,842 645,0 196,6

9,8 0,635 743,0 226,5 13,1 0,849 642,0 195,7

9,9 0,642 739,0 225,2 13,2 0,855 640,0 195,1

10,0 0,648 735,0 224,0 13,3 0,862 638,0 194,5

10,1 0,654 732,0 223,1 13,4 0,868 635,0 193,5

10,2 0,661 728,0 221,9 13,5 0,875 633,0 192,9

10,3 0,667 724,0 220,7 13,6 0,881 630,0 192,0
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10,4 0,674 721,0 219,8 13,7 0,888 628,0 191,4

10,5 0,680 717,0 218,5 13,8 0,894 626,0 190,8

10,6 0,687 714,0 217,6 13,9 0,901 624,0 190,2

10,7 0,693 711,0 216,7 14,0 0,907 621,0 189,3

10,8 0,700 707,0 215,5

Svarbu: Kulkoms, kurių svoris yra tarp dviejų galimų reikšmių lentelėje, pvz. 0,547 gramo,
reikia naudoti lengvesnę vertę/variantą nustatant didžiausią leistiną greitį. Pateiktu atveju
(0,547) naudoti leistiną greitį numatyta 0,544 gramo kulkai, t.y. 244,4 metro per sukundę
arba 802,0 pėdos per sekundę.


	1. ĮRANGA
	1.1 Pneumatiniai šautuvai
	1.1.1 PCP arba spyruokliniai šautuvai, kurių kurių sviedinio kinetinė energija neviršija 16,3 J (12ft/lbs), bei yra techniškai tvarkingi ir saugus naudoti.
	1.1.2 Varžybų metu negali būti atliekami jokie pneumatinio ginklo galios reguliavimai.
	1.1.3 Pilnai reguliuojamos šautuvų buožės, išskyrus šlaunies atramas, yra leidžiamos šauliui siekiant prisitaikyti prie įvairių šaudymo stilių ir pozicijų.

	1.2 Kulkos
	Gali būti naudojamos visų formų kulkos padarytos iš švino, švino lydinio, cinko ar cinko lydinio, ar panašios medžiagos.

	1.3 Taikikliai
	Gali būti naudojimi visų tipų/sistemų optiniai taikikliai išskyrus lazerinius. Integruoti bei išoriniai atstumo matuokliai draudžiami.

	1.4 Šautuvų aksesuarai/priedai
	1.4.1 Varžyboms prasidėjus visi priedai privalo likti pritvirtini prie šautuvo visų varžybų metu. Joks priedas negali būti pridėtas ar atimtas (nebent kitaip numatyta taisyklėse).
	1.4.2 Leidžiami priedai:
	a. (Vienas) šautuvo diržas – papildomi dirželiai neleidžiami
	b. Peties atrama
	c. Lygis (tik analoginis)
	d. “Blenda”
	e. Optinio taikiklio “antakis”
	f. Termometras (skaitmeninis arba analoginis)
	g. Vėjarodė (ne elektroninė)
	h. Posvyrio matuoklis/inklinometras tik (analoginis)
	i. Bipodas (tik pastatyti/paremti šautuvą nešaudymo metu)
	j. Bėgelio, vamzdžio ir buožės svoriai
	k. Porankis/hamsteris
	l. Artimo fokusavimo žiedas/adapteris
	1.4.3 Diržai

	1.5 Kiti priedai
	1.5.1 Išoriniai atstumo matuokliai
	1.5.2 Kelių apsaugos
	1.5.3 Kūno diržai ribojantis naturalų kūno judėjima neleidžiami
	1.5.4 Jokia papildoma iranga kaip kompiuteriai, išmanieji telefonai, planšėtės, skaičiuotuvai ar kiti elektroniniai prietaisai negali būti varžybų zonoje/teritorijoje.
	1.5.5 Kolimatoriai ar kiti mažo artinimo optiniai taikikliai taikiniui rasti yra leidžiami.
	1.5.6 Prie šautuvo pritvirtinti chronometrai ir maži lęšiai paralakso rato ir pataisų žymėjimais įskaityti yra leidžiami.
	1.5.7 Bet kokie dalykai su tvirtais elementais ribojantis kūno judėsių diapazoną yra draudžiami (žiūreti foto pavyzdžius).
	1.5.8 Betkokie klausos blokatoriai, kaip pvz ausų kištukai, ausinės ir kt., šaudymo ir taškų skaičiavimo metu neleistini dėvėti, išskyrus Vyr. Teisėjui leidus del medicininių priežasčių.

	1.6 Vėjo skaitimo būdai
	1.6.1 Padėti šauliams nuskaityti vėją leistini variantai yra:
	1.6.2 Jokia papildoma įranga, elektroninė ar kita, negali būti šaulio naudojama įvertinti vėjui ar kitoms oro sąlygoms varžybų metu.

	1.7 Apranga
	1.7.1 Bet kokio tipo drabužiai, pirštinės ar avalynė yra leidžiami su sąlyga, jog nėra kenksmingi šauliui ar kitiems.
	1.7.2 Drabužiai gali turėti paminkštinimus skirtus sumažinti keliamą šautuvo spaudimą ant jūsų rankų ar kelių.
	1.7.3 Atskiri paminkštinimai gali būti dėvimi virš nepaminkštintų drabužių, tam kad padėtų sumažinti šautuvo keliamą spaudimą ant jūsų rankų ar kėlių.
	1.7.4 Pirštinės negali turėti tvirtų element, kurie tęstųsi aukščiau riešo.

	1.8 Sėdmaišis
	1.8.1 Sėdmaišis gali būti bet kokios formos ir pavidalo, bei privalo tilpti į 55 cm ilgio 55 cm pločio ir 15 cm aukščio dėžę.
	1.8.2 Sėdmaišis gali būti naudojamas tik kaip “sėdynė” laivojoje pozicijoje/takelyje (t.y. sėdmaišis pagrinde yra atrama šaulio sedmenims)
	1.8.3 Išimtinais atvejais sėdmaišis gali būti panaudotas: 
	1.8.4 Sėdmaišis negal būti naudojamas tiesiogiai patemti šautuvui ar kaip pagalbinė priemonė takelyje nuo kelio, stovint ar gulomis.
	1.8.5 Vienam dalyviui leidžiamas tik vienas sėdmaišis.
	1.8.6 Sėdmaišis negali būti naudojamas kartu su klupėjimo ritinėliu;

	1.9 KNEELING ROLE
	1.9.1 Klupint, klupėjimo ritinėlis gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė paremti kulkšniai ir/ar blauzdai.
	1.9.2 Klupėjimo ritinėlis negali būti naudojamas jokiai kitai paskirčiai, pvz. Kaip pagalbinė priemonė sėdimojoje pozicijoje.
	1.9.3 Šaudyti be jokios kulkšnies atramos taip pat leidžiama..
	1.9.4 Kūgio formos klupėjimo ritinėlis privalo būti parūpintas organizacijos priverstiniose nuo kelio takeliose.
	1.9.5 Dalyvis gali naudoti asmeninį klupėjimo ritinėlį.

	2. Šaudymo zona
	2.1 Vietovė
	2.1.1 Šaudymo varžyboms turėtų būti parinkta ir paruošta tinkama lauko/miško vietovė.
	2.1.2 Kasmetiniam Pasaulio FT čempionatui parinkta vietovė turėtų idealiai talpinti 3 trasas po 25 takelius, kiekviename iš jų po 2 taikinius (iš viso 50 taikinių kiekvienoje iš trasų)..
	2.1.3 Visų tryjų trasų takeliai (pvz. juodas, geltonas, baltas) privalo kaitaliotis/keistis išilgai vietovės.

	2.2 Trasos sudėtis
	2.2.1 Šaudymo trasą sudaro 150 taikinių trijų dienų laikotarpyje. Force majeure atvejais komandų kapitonai gali nuspresti dėl kitokio taikinių skaičiaus.
	2.2.2 Pasaulio FT čempionate takeliai privalo susidėti iš dviejų taikinių.
	2.2.3 Persikertantys taikiniai/takeliai yra FT sporto dalis.
	
	2.2.4 Taikiniu virvutės gali būti pritvirtintos/paslėptos tikslu netrukdyti kitų takelių taikinių virvutėms ar matymo laukui nuo vartelių iki taikinio.
	2.2.5 Taikinio korpusas ir apatinė dalis privalo būti 100 procentu matomi iš visų šaudymo pozicijų, t.y. stovint, nuo kelio, sėdint ir gulomis.
	2.2.6 Tarp taikinio kill zonos krašto ir taikinio rėmo krašto negali būti matomo tarpo iš šaudymo pozicijos. Ypatingas dėmėsys turėtų būti skiriamas aukštiems ir žemiems taikiniams.
	2.2.7 Teisėjai privalo pašalinti bet kokias kliūtys takelyje iki pirmojo šaulio šaudymo arba kitu atveju likti visų varžybų metu.
	2.2.8 Takelis negali versti šaulio užimti pavojinga stovėseną/poziciją, pvz .

	2.3 Taikiniai
	2.3.1 Naudojami metaliniai krentantys taikniai turintys korpusą su apvalia skyle ir mentele už jos, bei galimybe pastatyti taikinį nuo šaudymo linijos.
	2.3.2 Pataikymo zonos yra apvalios bei skirtingos nei taikinio korpusas spalvos.
	2.3.3 Netikros kill zonos ant taikinio korpuso yra draudžiamos..
	2.3.4 Standartinės pataikymo zonos diametras – 40 mm.
	2.3.5 Ribotas taikinių skaičius gali turėti sumažinto diametro pataikymo zonas, t.y. 15 mm arba 25 mm. Pataikymo zonų mažintuvai/ribotuvai privalo būti tos pačios spalvos kaip ir taikinio korpusas.
	2.3.6 Pataikymo zonų mažintuvai privalo būti pritvirtinti prie taikinio iš šaulio pusės.
	2.3.7 Taikiniai yra dažomi prieš kiekvienos dienos šaudymą.

	2.4 Taikinių spalvos
	Pasaulio FT čempionate leidžiamos spalvos:
	a. Geltonas korpusas su juoda kill zona, arba
	b. Juodas korpusas su geltona kill zona, arba
	c. Baltas korpusas su juoda kill zona, arba
	d. Juodas korpusas su balta kill zona, arba
	e. Šviesiai mėlynas korpusas su balta kill zona

	2.5 Taikinių išdėstymas ir numeravimas
	2.5.1 Taikiniai išdėstomi nuo 9-ių iki 50-ties metrų nuo šaudymo linijos pagal toliau pateiktą lentelę.
	2.5.2 Taikiniai turi būti tvirtai pritvirtinti prie žemės, medžių ir t.t., tam kad atlaikytų trijų dienų varžybas.
	2.5.3 Taikiniai išdėstomi eilės tvarką/Į taikinius šaudoma eilės tvarka, t.y. 23,24,25,26 ir t.t.
	2.5.4 Visi taikiniai privalo būti aiškiai sunumeruoti (iš kairės į dešnę) prie taikinio ir šaudymo linijos.
	2.5.5 Taikinių ženklinimas turėtų būti matomas nuo šaudymo linijos.
	2.5.6 Taikiniai gali būti pastatyti aukščiau arba žemiau šaudymo linijos atžvilgiu, tačiau taikinio korpusas privalo būti aiškiai matomi iš visų šaudymo pocicijų ir būti nukreiptį į šaulį 90 laipsnių kampu (leidžiama 5 laipsnių horizontali paklaida).
	2.5.7 Taikinio atstumas pasiekamas/skaičiuojmas nuo artimiausio vartelių kolelio tiesia linija iki taikinio..
	
	2.5.8 Iki varžybų pradžios valstybės atstovas (atstovaujanti WFTF organizacija, komandos kapitonas ar paskirtas šaulys) gali tikrinti trasą ir paprašyti patikrintų taikinių atstumus
	2.5.9 Varžyboms prasidėjus bet kuris taikinis už leistinų atstumo ribų (įskaitant priverstinius takelius) bus laikomas įskaitiniu/galiojančiu su sąlyga, jog taikinis nebus toliau nei 50 metrų ir ne arčiau nei 9 metrai atstumu nuo šaudymo linijos.
	2.5.10 Jei varžybu metu šaulys mano, jog taikinis yra toliau nei 50 metrų arba arčiau nei 9 metrai, šaulys gali nuspresti atlikti šūvį arba pareikšti protestą teisėjui.
	a. Jei šaulys nusprendžia atlikti šūvį, rezultatas bus įskaitytas (nepriklausomai nuo to pataikė ar ne) ir šaulys netenka galimybės pareikšti protestą.
	b. Jei šaulys nusprendžia pareikšti protestą, tuomet ginčytinas taikinis pažymimas taškų lentėlėje ir varžybų pabaigoje teisėjas patikrina atstumą iki taikinio. Jei taikinis yra leistinose ribose (tarp 9 ir 50 metrų), šauliui užrašomas (O) taškų lentelėje. Jei taikinis yra už leistinų ribų, tauomet taikinis bus pašalintas iš įskaitinių taikinių ir visiems dalyviams bus užskaitytas pataikymas (X).

	2.6 Sumažinto pataikymo kill zonos
	2.6.1 Bendras taikinių su sumažintomis kill zonomis skaičius neturi viršyti 25 % (12 taikinių) bendro taikinių skaičiaus 50-ties taikinių trasoje.

	2.7 Poziciniai taikiniai/priverstiniai takeliai
	2.7.1 Bendras priverstinių takėlių (stovint arba nuo kelio) skaičius negali viršyti 20% visų taiknių skaičiaus konkrečioje trasoje, pvz 10 taikinių (5 takeliai) 50-ties taiknių trasoje.
	2.7.2 Priverstiniai takeliai turėtų būtų padalinti kaip imanoma lygiau, pvz. 3 stovimi ir 2 nuo kelio takeliai arba atvirkčiai.
	2.7.3 Maksimalus atstumas priverstiniam takeliui/taikiniui – 40 metrų.
	2.7.4 Prie šaudymo linijos privalo būti aiškus žymėjimas, jog šaudoma nuo kelio arba stovint (rekomenduojamas statyti ženklą tarp vartelių)

	2.8 Treniruočių/prišaudymo zona
	2.8.1 Suagi prišaudymo zona privalo būti užtikrinta šauliams likus bent vienai dienai iki Pasaulio FT čempionato.
	2.8.2 Prišaudymo zona turėtų būti šalia/netoliese šaudymo trasos.
	2.8.3 Popieriniai taikiniai skirti prišaudymui turėtų būti išdėstyti nuo 9 iki 50 metrų atstume.
	2.8.4 Minimaliai popieriuniai taikiniai turėtų būti išdėstyti nuo 9 metrų ir kas 5 metrus nuo 10-ties iki 50 metrų. Ant taikiniu privalo būti užrašyti astumai iki taikinio.
	2.8.5 Minimaliai popieriniai taikiniai turėtų pakeisti bent kartą į dieną.
	2.8.6 Prišaudymo zona turi būti pakankamai didėlė, kad talpintų visus šaulius.
	2.8.7 Suspausto oro balionai turėtų būti prieinami varžybų dalyviams, bei Vyr. teisėjas privalo būti prišaudymo zonoje, kuomet vyksta prišaudymas/treniruotė.
	2.8.8 Prišaudymo zonoje galioja visos įprastos saugumo taisyklės.
	2.8.9 Kiekvieną varžybų diena gali būti leidžiama trumpa treniruočių/prišaudymo sesija (pvz. viena dvi valandos).
	2.8.10 Kiekvienas šaulys turėtų turėti galimybę prisišaudyti/pasipraktikuoti bent 15 minučių kiekvieną varžybų diena.

	2.9 Šaudymo linija
	2.9.1 Šaudymo linija žymima aiškia linija palei žemę arba dviem kuoleliais tarp kuriu privalu šaudyti.
	2.9.2 Verteliai privalo būti iš kuoleliai, o ne medžiai ar kiti objektai.
	2.9.3 Minimalus astumas tarp vartelių kuolelių 1 metras.
	1.1.1 Minimalus atstumas tarp dviejų šaudymo vartelių 3 metrai.
	2.9.4 Šūvio atlikimo metu šautuvo vamzdis privalo būti už šaudymo linijos, o nuleistukas privalo likti priešais šaudymo liniją.
	
	2.9.5 Vartelių kuoleliai negali būti naudojami kaip atrama (pvz. pėdai atremti) šūviui atlikti skirto laiko metu (3 min).

	2.10 Taikinių žymėjimas
	2.10.1 Taikinio kortelės spalva turi būti susieta su taikiniu, t.y. taikinio korpusas ir kortelė turi būti panašios spalvos.
	Pastaba: Taikinio kortelės šabloną galima atsisiųsti iš WFTF tinklalapio.

	2.11 Standartinis ženklas priverstiniams takeliams
	2.11.1 Nuo kelio ir stovint.
	Pastaba: Šabloną galima atsisiųsti iš WFTF tinklalapio.
	.

	2.12 Taškų kortelė
	Pastaba: Šabloną galima atsisiųsti iš WFTF tinklalapio.

	3. Saugumas ir elgesys
	Kaip ir visose šaudymo sportose, saugumas šaudymo zonoje yra labai svarbus, todėl:
	3.1.1 Visi šauliai, susiję arba nesusiję su vietos FT asociacija, privalo būti dalyva ar teisėjavę vietos FT asociacijos rengiamose varžybuose, iš kur ateina supratimas apie sauguma, laiko skaičiavimą, taškų žymėjimą.
	3.1.2 VIsi šauliai, nepriklausomai nuo jų amžiaus, privalo gebėti tinkamai elgtis ir saugiai transportuoti/nešiotis savo šaudymo įrangą visu varžybu metu.
	3.1.3 VIsi šauliai privalo gebėti suprasti taisykles.
	3.1.4 Visiems šauliams, nepriklausomai nuo jų amžiaus, negali būti padedama su šaudymo procesu ar patarinėjama/instruktuojama šaudymo varžybu metu.
	3.1.5 Joks šautuvas negali būti nukreiptas į žmones ar gyvūnus bet kuriuo metu.
	3.1.6 Visi šautuvai privalo būti neužtaisyti, išskyrus šūvio atlikimo metu. Užtaisytas šautuvas privalo būti nukreiptas į šaudymo zonos pusę.
	3.1.7 Kiekvienas šaulys palikdamas šaudymo liniją privalo tai padaryti saugiai ir tvarkingai. Taikniai privalo būti pastatyti/pakelti ir laikmatis paruoštas naudoti sekančiai šaulių grupei.
	3.1.8 Suskambus signalui nutraukti ugnį, varžybų dalyviai, jei šautuvas buvo užtaisytas, privalo iššauti saugiai į žemę priešais save.
	3.1.9 Nešiojant šautuvą vamzdis turėtų būti nukreiptas žemyn, nebent šautuvas yra uždarytame dekle ar krepšyje..
	3.1.10 Jei šautuvas nešamas atvirame dekle, tuomet užtaisymo rankenėlė privalo būti visą laika atidaryta/atlenkta.
	3.1.11 The air rifle when in a resting position must be pointing to the shooting area with the muzzle in front of the line and the trigger behind it.
	3.1.12 Prie šaudymo linijos ne varžybų dalyviai neįleidžiami.
	3.1.13 Vaikai ir naminiai gyvūnai nėra įleidžiami į šaudymo trasas, nebent su prižiūrinčiu atsakingu suaugusiuoju.
	3.1.14 Draudžiama vartoti alkoholį ir narkotines medžiagas prieš varžybas ar varžybu metu iki bus iššautas paskutinis šūvis. Išimtis: receptiniai vaistai.

	4. Administravimas
	4.1 Registracija
	4.1.1 Registracija į Pasaulio čempionatą paprastai skelbiama neužilgo po praėjusio čempionato pabaigos/ Pakvietimai į Pasaulio FT čempionatą įprastai yra išsiunčiami neužilgo po praėjusio čempionato pabaigos.
	4.1.2 Pasaulio čempionatą organizuojanti asociacija paprastai sukuria tinklalapį, kuriame galima registruotis, bet pateikiama kita susijusi informacija.
	4.1.3 Vietų skaičius Pasaulio čempionate yra ribotas, todėl registracija vyksta pagal toliau išvardytus prioritetus:
	4.1.4 Registracija turėtų vykti per vietos FT asociaciją/asociacijos atstovą ar su vietos FT asociacijos pritarimu pagal vietos FT asociacijos taisykles/proceduras susijęs su naryste, jei tokia egzistuoja.
	4.1.5 Jei yra laisvų vietų, individuali registracija su vietos FT asociacijos pagalba ar patvirtinimu, yra galima. Svečiai (šauliai nesusiję su vietos FT asoc.) taip pat gali registuotis.
	4.1.6 Kadangi Pasaulio čempionatas yra skirtas Pasaulio FT federacija atstovaujančioms asociacijoms ir jos nariams, todėl į galutinius bendrus (komandinius) rezultatus individualios įskaitos šaulių rezultatai nebus įraukti.
	4.1.7 Komandininėse įkaitose dalyvaujančių šaulių vardai/pavardės turi būti pranešti organizaciniam komitetui mažiausiai 24 valandos iki šaudymo pradžios. Visos komandos ir jų nariai yra paskelbiama viešai iki čempionato pradžios paskelbimo.
	4.1.8 Į Pasaulio čempionato startinė mokestį įskaičiuojamas registracijos mokestis (įskaitant suspautą orą ir med. Pagalbą) bei atidarymo vakarienę. Visos kitos paslaugos yra laisvai pasirenkamos.

	4.2 Kategorijos
	4.2.1 Kategorijos Pasaulio čempionato metu yra dvi: PCP ir spyruokliniai (abi kategorijos iki 16,3J).

	4.3 Klasės/grupės
	Pasaulio FT čempionato klasės/grupės:
	a. Jauniai (nesulaukę 17 metų iki einamųjų metų sausio 1 d.)
	b. Moterys
	c. Bendra (jauniai, vyrai, moterys ir veteranai)
	d. Veteranai (sulaukę 60 ar daugiau metų einamųjų metų sausio s d.)

	4.3.1 Jauniai
	4.4 Neįgalieji šauliai
	4.4.1 Šauliai, kurie dėl bet kokios fizinės ar medicininės priežasties, negali laikytis šaudymo pozicijos reikalavimų ar patys nešiotis savo inventoriaus, privalo apie tai informuoti vyr. teisėją likus ne mažiau 24 valandos iki varžybų pradžios paskelbimo. Tokiu atveju šauliui suteikiama galimybė šaudyti iš alternatyvios pozicijos ar pagalba transportuojantis savo įranga saugiai, su sąlyga, jog šauliui tai nesuteiks nesąžingo pranašumo.
	4.4.2 Visi teisėjai privalo būti informuoti apie tokia išlyga.
	4.4.3 Leidžiamos alternatyvios šaudymo pozicijos:
	1.1.a. Alternatyva šaudymui nuo kelio yra šaudymas stovint.
	1.1.b. Alternatyvos šaudymui stovint nėra (kiekvienas toks taikinis užskaitomas kaip nepataikymas)

	4.5 Nacionalinės komandos
	4.5.1 PCP kategorijoje gali varžytis nacionalinės komandos sudarytos iš ne mažiau kaip 4-ių ir nedaugiau kaip 8-ių šaulių.
	4.5.2 Spyruoklinių kategorijoje gali varžytis nacionalinės komandos sudarytos iš ne mažiau kaip 3-ių ir nedaugiau kaip 6-ių dalyvių.
	4.5.3 Komandinei įskaitai/varžybos įvykti reikia ne mažiau kaip 4-ių komandų bet kurioje kategorijoje.
	4.5.4 Komandinės įskaitos taškai bus skaičiuojami pagal iš kiekvienos dienos geriausių 4-ių PCP šaulių 3-ų geriausių spyruoklininkų rezultatus ir sudedami varžybų pabaigoje.
	4.5.5 Komandos privalo užsiregistruoti likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki pirmos varžybų dienos. Organizatoriai privalo paskelbti visų komandų sąrašus ant informacinės lentos.
	4.5.6 . Kiekviena vietos FT asociacija gali deleguoti tik vieną komandą kiekvienoje kategorijoje (t.y. viena PCP, viena PPP komanda nuo valstybės). Į bedros grupės PCP komandą gali būti įtraukti spyruoklininkai.

	4.6 Teisė atstovauti savo valstybę Pasaulio FT čempionate
	4.6.1 Kiekvienas dalyvis norintis dalyvauti Pasaulio FT čempionate turi pasirinkti valstybę iš WFTF narių sąrašo, kurią reprezentuos, nepriklausomai nuo to ar dalyvauja komandineje ar individualioje įskaitoje. Dalyvis norintis atstovauti valstybė turi atitikti bent vieną sekantį kriterijų:
	1.a. Būti gimęs toje valstybėje
	1.b. Būti nuolatinis gyventojas tos valstybės ir ten gyvenęs pastaruosius 12 mėnesių nepertraukiamai ir
	1.c. Būti narys WFTF atstovaujančios vietos FT organizacijos
	4.6.2 Dalyvis norintis pakeisti reprezentuojamą valstybę privalo:
	1.a. Persikelti į naująją norima reprezntuoti valstybę
	1.b. Būti narys naujosios vietos FT organizacijos atstovaujančios WFTF
	1.c. Gauti rašytinį WFTF prezidento ir Vice prezidento sutikimą
	4.6.3 Reprezentuojamų valstybių pasikeitimas įsigalioja tik po sekančio Pasaulio FT čempionato.
	4.6.4 Dalyviai, kurie pakeitė reprezentuojamą valstybę, gali vėl reprezentuoti savo gimtąją valstybę, jei persikėls atgal į gimtąją valstybę ir gyvenes ten nuolatos vienus metus bei priklausys vietos FT organizacijai atstovaujančiai WFTF.
	4.6.5 Teisė atstovauti valstybei negarantuoja vietos Pasaulio FT čempionate. Vietos FT organizacija gali naudotis kitais kriterijais atrenkant šaulius komandinei ir individualiai įskaitai.
	4.6.6 Dalyvavimas nesilaikant šių taisyklių draudžiamas.

	4.7 Top šaulių grupavimas
	Pirma taisyklė – Pasirinkti WFTF podiumo šaulius (1, 2 & 3 vietos nugalėtojus paskutiniųjų 7 metų);
	Antra taisyklė – Kiekvienos FT organizacijos nurodytas 1 top šaulys (Nacionalinis čempionas, geriausias šaulys ir pns.)
	Trečia taisyklė – Šauliai užėme nuo 4 iki 15 vietos per paskutiniuosius 5 Pasaulio FT čempionatus
	Ketvirta taisyklė – Šauliai užėme nuo 16 iki 20 vietos per paskutiniuosius 5 Pasaulio FT čempionatus;
	Penkta taisyklė – Kiekvienos FT organizacijos nurodytas 1 top šaulys (Nacionalinis čempionas, geriausias šaulys ir pns.)
	Šešta taisyklė – Šauliai užėme nuo 21 iki 25 vietos per paskutiniuosius 5 Pasaulio FT čempionatus;;
	

	4.8 Šaudymo grupės
	4.8.1 Grupuojant šaulius į grupes idealu būtų jei šauliai nepriklausytų tam pačiam klubui, nebūtų iš tos pačios valstybės ar vietovės..
	4.8.2 Jei varžybos/čempionatas susideda iš etapų, dalyviai į sekančius etapus į takelius gali būti skirstomi pagal surinktų taškų skaičių.
	4.8.3 Jei varžybu metu yra šaudoma keliose trasose, kiekvienas dalyvis privalo kartą atšaudyti kiekvieną trasą.
	4.8.4 Taškų žymėjimo kortelės su šaulių vardais ir nurodytu startiniu takeliu, laikmačiai ir tušinukai privalo būti parengti ir įteikti visiems dalyviams iki kiekvienų varžybų pradžios.

	4.9 Teisėjavimas
	4.9.1 Privalo būti pakankamas teisėjų skaičius, tam kad jie būtų vienas kito matymo lauke ir uždengtų/padengtų visą šaudymo zoną. Teisėjai privalo turėti identifikuojančias liemenes, komunikavimo priemones bei švilpukus.
	4.9.2 Minimalus teisėjį skaičius Pasaulio FT čempionate (150 taikinių) yra septyni teisėjai. Vienas Vyr. Teisėjas ir 6 teisėjai (po 2 teisėjus kiekvienai 50 taikinių trasai).
	4.9.3 Visi teisėjai privalo gerai išmanyti šaudymo saugumą, FT taisykles ir ypatingai suprasti ir kotroliuoti/suvaldyti FT problemines situacijas.
	4.9.4 Jei tik imanoma, teisėjai turi mokėti kalbėti ir suprasti anglų kalbą.

	4.10 Avarinės tarnybos
	4.10.1 Avarinės tarnybos kaip greitoji pagalba ar kvalifikuotas pirmosios pagalbos personalas privalo dalyvauti visose Pasaulio FT čempionatose.
	4.10.2 Kiekvienas šaulys yra atsakingas už savo draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Papildomai organizatoriai (valstybėse kuriuose leidžiama) turėtų pasirūpinti renginio draudimu Pasaulio FT čempionatui ir tarptautinėms varžyboms.

	4.11 Taisyklių prieinamumas
	4.11.1 Šių taisyklių kopija bus prienami varžybų metu visiems esantiems asmenims.
	

	5. Varžybos
	5.1 Varžybų data
	Varžybų data nėra reglamentuota. Tai sprendžia organizatoriai.

	5.2 Registracijos periodas
	5.2.1 Registracijos periodas apibrėžamas pagal sekančias taisykles:

	5.3 Trasa
	5.3.1 Pasaulio FT čempionato metų trasą sudaro 50 taikinių į dieną trijų dienų laikotarpyje (150 taikinių).
	5.3.2 Šaulys privalo atšaudyti visą trasą tam kad jo rezultatas būtų pripažintas galiojančiu, išskyrus “Šaudymo linijos palikimas” taisyklėje numatytus atvejus.

	5.4 Treniruočių/prišaudymo diena
	5.4.1 Iki Pasaulio FT čempionato pradžios turi būti skirta/suorganizuota bent viena treniruočių/prisišaudymo diena.

	5.5 Šautuvų galios tikrinimas (Chronografas)
	Treniruočių/prišaudymo diena (1 diena iki varžybų pradžios):
	5.5.1 Treniruočių diena iki varžybų pradžios teisėjų komanda privalo atlikti toliau paminėtus patikrinimus:
	5.5.1 Teisėjų patikrinimų nepraėjimas gali baigtis įspėjimu ar diskvalifikavimu;
	5.5.2 Treniruočių diena šautuvo galios/greičio koreagavimas gali būti atliktas neribotą kartų skaičių be nuobaudų ar/ir įspėjimų.
	Varžybų metu
	5.5.3 Visų šautuvų galia matuojama kasdien.
	5.5.4 Pirmojo patikrinimo metų, šautuvai kurių kinetinę galia viršija 16,3J ar 12ft/lbs, gali būti reguliuojami ir tikrinami dar kartą iki varžybų pradžios.
	5.5.5 Teisėjai asmeniškai užtaisys ginklą, užtikrindami, jog kulka nėra deformuota ar sugadinta.
	5.5.6 Galios tikrinimas sekančias dienas gali būti atliekamas bet kurioje varžybų trasos vietoje Vyr. teisėjui nusprendus.
	5.5.7 Jei šaulys nepraeina testo, testas kartojamas. Gali būti atliekami ne daugiau nei 3 užfiksuoti (chronografo) šūviai.
	5.5.8 Velesnių galios patikrinimų metų nepraėjus testo, šaulio rezultatas bus anuliojamas iš tos dienos rezultatų.
	5.5.9 . Kiekvieno patikrinimo metu unikalus lipdukas bus priklijuotas prie šautuvo taip parodant, jog šautuvas praėjo testą ir chronografo rodmenys yra užfiksuoti pagrindiniame žurnale.
	5.5.10 Teisėjas greičio testo rezultatus užraso į taškų lentelę ir joje pasirašo/patvirtina lipduku ar štampu.

	5.6 Pradžia/Šaudymo pratęsimas
	5.6.1 Varžybos pradedamos/tęsiamos Vyr. teisejui sušvilpus 2 kartus.
	5.6.2 Jei laikmačiai buvo sustabdyti, tuomet šauliams skiriama viena minutė pasiruošimui ir po minutę kiekvienam taikiniui takelyje.

	5.7 Šaudymo stabdymas
	5.7.1 Šaudymas trasoje (ar jos dalyje) stabdomas kuomet sušvilpiama vieną kartą.
	5.7.2 Visi laikmačiai nedelsiant sustabdomi ir užtaisyti šautuvai yra iššaunami į žemę priešais save už šaudymo linijos.
	5.7.3 Matomas ženklas turi būti duodamas kiekvienai šaudymo grupei pakeliant rankas. Pakėlus rankas šaudymo grupė duoda aiškų ženklą/leidimą teisėjui įžengti į šaudymo zoną.
	5.7.4 Šauliai negali judėti link taikinių (nebent paprašyti teisėjo taip padaryti), matuoti atstumo, ar kitaip ruoštis šūviui iki varžybos bus pratęstos.

	5.8 Laikas
	5.8.1 Šauliams skiriamos 3 minutės kiekviename takelyje. Viena minutė pasiruošimui ir bei dvi minutės dviem taikiniams.
	5.8.2 Sekančiam takeliui atsilaisvinus, sekantis šaulys turėtų be atideliojimų užimti šaudymo liniją.
	5.8.3 Laikas pradedams skaičiuoti kuomet dalyvis atsisėda/priklaupia ar pasižiūri pro taikiklį atstumui nustyti stovimos pozicijos atveju.
	5.8.4 Žiūrėjimas po taikiklį, atstumo matavimas, šautuvo užtaisymas, vėjo krypties nustatinėjimas yra šauliui skirto laiko dalis.
	5.8.5 Šauliui atlikus paskutinį šūvį, laikmatis turėtų būti nustatytas sekančiam šauliui, taikiniai pakelti. Tai atlikus šaulys turėtų nedelsiant palikti šaudymo liniją.

	5.9 Taikiniai
	5.9.1 Taikiniai šaudomi eilės tvarka.
	5.9.2 Jei šaulys šovė į netinkamą taikinį, užfiksuojamas rezultatas 0 ir šaulys toliau pagal seką šauna į sekantį taikinį.
	Pvz: Jei šaulys takelyje pirmiau šauna į antrą taikinį ir nuverčia jį (arba ne), tuomet už pirmą taikinį jis gauna O ir privalo vėl šauti į antrą taikinį (jei reikia, prieš tai taikinis pakeliamas).
	5.9.3 Jokios papildomos atramos negali būti naudojamos atstumo matavimo metu (stulpeliai, trikojai ir t.t.)

	5.10 Taškų skaičiavimas ir taškų lentelės
	5.10.1 Taškai yra žymimi taškų lentelėje X’ais už nuverstus taikinius ir O’iais už likusius stovėti taikinius.
	5.10.2 Tik sugrupuoti šauliai į takelius arba teisėjai gali būti atsakingi už taškų lentelės.
	5.10.3 Bet kokie pakeitimai taškų lentelėje privalo būti pasirašyti teisėjo.
	5.10.4 Vos pasibaigus varžyboms visos tinkamai užpildytos ir šaulių grupės pasirašytos taškų lentėlės privalo būti grąžintos registracijos personalui/komisijai.

	5.11 Taškų kortelės koreagavimas
	5.11.1 Bet kokie pakeitimai taškų kortelėje turi būti patvirtinti teisėjo.
	5.11.2 Bet kokie pakeitimai taškų kortelėje be teisėjo patvirtinimo gali lemti rezultato įskaityma kaip nepataikymas “0”.

	5.12 Ginčytini taikiniai
	5.12.1 Bet kurie ginčytini taikiniai turi būti tikrinami nedelsiant po šūvio.
	5.12.2 Jokiais atvejais šaulys negali liesti taikinio pakėlimo virvutės iki ginčas bus išsprestas/taikinis patikrintas.
	5.12.3 Taikinius tikrina teisėjai kurių sprendimas yra galutinis.
	5.12.4 Teisėjo veiksmai tikrinant ginčytiną taikinį.

	5.13 Šaudymo linijos palikimas
	Šaulys gali palikti šaudymo liniją tik esant toliau išvardintoms aplinkybėms:
	5.13.1 Savanoriškas pasitraukimas iš varžybų, įskaitant rezultą už visus atliktus šūvius iki pasitraukimo;
	5.13.2 Esant reikalui pataisyti šautuvą, kuris buvo pripažintas nesaugiu naudoti ar dėl bet kokių priežasčių neleidžiančių atlikti šūvio. Neįskaitant pataikymo taško vaikčiojimo ar prastai prišaudyto šautuvo. Teisėjui leidus šaulys gali pekeisti pažeistą/sugedusią detalę ar įrangą. Apsilankymas prišaudymo zonoje tokiu atveju nėra leidžiamas;
	5.13.3 Dėl bet kokios kitos priežasties Teisėjui leidus.
	5.13.4 Minėtiems atvejams įvykus, šaulys taškų kortelę privalo perduoti teisėjui ir gauti leidimą palikti šaudymo zoną su galimybe grįžti per 5 minutes. Trasos palikimo ir grįžimo laikas fiksuojamas taškų lentelėje. Šauliui palikus šaudymo liniją ir per numatyti laiką negrįžus taškų kortelė rezultatai bus laikoma galutinių tos dienos rezultatu.

	5.14 Galutiniai rezultatai
	5.14.1 Galutiniai čempionato rezultatai skaičiuojami sudėjus kiekvieno šaulio kiekvienos dienos pataikymus minus skirtus nuobaudos taškus.
	5.14.2 The warnings will be used to order the classifications.
	5.14.3 Pirmosios 10 vietų kiekvienoje klasėje/grupėj negali turėti vienodų rezultatų.

	5.15 Vienodas taškų skaičius
	5.15.1 Šauliam surinkus vienodą taškų skaičių prizinėse vietose, galutiniai rezultatai sprendžiami persišaudant.
	5.15.2 Kiekvienos kategorijos (pcp ir spyruokliniai) persišaudymui paruošiami du panašus takeliai po taikinius atitinkantis priverstinės pozicijos (stovint/nuo kelio) parametrus:
	1.a. Šaudymo takeliai bus vienas šalia kito;
	1.b. Šaudymo trajektorijos bus lygiagrečios;
	1.c. Taikinių atstumai bus vienodi;
	5.15.3 Šauliai persišaudys tuo pačiu metu pagal sekančią tvarką:
	1.a. Pirmas persišaudymas iš laisvos pozicijos;
	1.b. Jei nepaiškėja nugalėtojas, persišaudoma nuo kelio;
	1.c. Jei vis dar nepaaiškėja nugalėtojas, persišaudoma stovint;
	1.d. Jei nepaaiškėja nugalėtojas, šauliai toliau šaudo iš stovimos pozicijos iki paaiškės galutiniai rezultatai.
	5.15.4 Persišaudymui iš kiekvienos pozicijos skiriamos 3 minutės (1 minutė pasiruošimui ir po 1 minutę kiekvienam taikiniui).
	5.15.5 Persišaudymo rezultatai skaičiuojami sudėjus abiejų taikinių pataikymus.

	5.16 Vėluojantys šauliai
	5.16.1 Atvykti į varžybas laiku pagal organizatorių nustatyti tvarkaraštį yra šaulių asmeninė atsakomybė.
	5.16.2 Šauliai nesilaikantys šių reikalavimų (įskaitant nepasirodymą laiku prie šaudymo linijos iki varžybų pradžios) negalės šaudyti tą dieną/kiekvieną dieną Pasaulio čempionate.
	5.16.3 Vyr. Teisėjas gali leisti šauliui dalyvauti varžybose labai išimtinais pateisinamais atvejais, jei tai nevilkina varžybų.

	5.17 Nesaugus elgesys/sukčiavimas
	5.17.1 Nepriimtinas elgesys prie šaudymo linijos netoleruojamas. Kito šaulio instruktavimas bei šaukimas draudžiami. Šautuvais prie šaudymo linijos nesidalijama.
	5.17.2 Nuobauda už nesaugų elgesį ar bet kokios formos sukčiavimą yra diskvalifikavimas, organizatoriams pasiliekant teisę imtis tolesnių veiksmų.

	5.18 Protesto procedūros
	5.18.1 Bet kokie protestai turi būti pareikšti Vyr. Teisėjui iki kiekvienos varžybų dienos pabaigos (ne vėliau kaip 30 min. po varžybų pabaigos).
	5.18.2 Bet kokie protestai pareikšti ne įvykio diena svarstomi nebus.
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