
 

 

 

 
 

ŠAUDYMO VARŽYBŲ REGLAMENTAS  

 

VARŽYBŲ TIKSLAS: Surengti sportinio šaudymo varžybas, siekiant nustatyti geriausius šaulius, o 

taip pat atkurti 1920-1933 metų JAV „sausojo“ laikotarpio dvasią.  

 

VARŽYBŲ VIETA: Šūvio akademijos šaudykla, Pamarazių km. (54.5006481739487, 

25.335312277074927). 

 

VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2022 m. birželio 18 d. 11:00 val. 

 

DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki 2022 m. birželio 17 d. 

adresu http://www.1911fanatic.lt arba šaudykloje prieš varžybas. 

 

VARŽYBŲ PROGRAMA: 4 pratimai. 

 

STARTO MOKESTIS: Dalyvio starto mokestis – 10 eurų. 

 

TAIKINIAI: varžybose naudojami popieriniai ir metaliniai taikiniai. 

 

GINKLAI IR ŠAUDMENYS: Dalyviai gali šaudyti savo arba skolintais ginklais. Naudojami ginklai 

- Colt 1911.45 ACP (Major) arba 9x19 Luger (Minor) kalibro pistoletai (ne daugiau kaip 10 šovinių 

dėtuvėje) ir „pompiniai“ lygiavamzdžiai šautuvai. Varžyboms reikės 50 pistoletų ir apie 10 

lygiavamzdžių šovinių su kulkomis (slag) ir apie 10 lygiavamzdžių šovinių su smulkiais šratais. Pirmą 

kartą dalyvaujantys Zoot Shooting stiliaus varžybose dalyviai gali šaudyti ir iš ne 1911 stiliaus 

pistoleto, tačiau šovinių skaičius dėtuvėje negali viršyti 10 vnt. 

 

DALYVIAI: Varžybose gali dalyvauti visi užsiregistravę ir sumokėję starto mokestį šauliai.  

 

ĮRANGA IR APRANGA: Varžybų dalyviai turi vilkėti JAV 1920-1933 m. laikmečio dvasią 

atitinkančius arba panašius rūbus. Dalyviams draudžiama vilkėti karinio pavyzdžio rūbus 

(„kamufliažą“), vyrams šortus, sportbačius ir pan.  

 

APDOVANOJIMAI:  

I-III vieta individualioje įskaitoje: diplomas ir medalis. 

 

VARŽYBOSE DRAUDŽIAMA:  

1. Naudoti šaulio ir aplinkinių gyvybei bei sveikatai pavojų keliančius ginklus ir šaudmenis.  

2. Šaudyti ir stebėti varžybas neturint akių ir ausų apsaugų.  

3. Paruošti ginklą šaudymui be teisėjo komandos (pvz., ištraukti ginklą iš dėklo pratimo atlikimo 

vietoje). 

4. Užtaisyti ginklą ne tam skirtoje vietoje. 

 

http://www.1911fanatic.lt/


 

 

SAUGUMO REIKALAVIMAI:  

1. Ugnies linijoje gali būti tik šaulys ir teisėjai.  

2. Trumpavamzdžiai ginklai į pratimo vietą atsinešami tik dėkluose. Ilgavamzdžiai ginklai pernešami 

dėkluose arba laibgaliu į viršų.  

3. Ginklą pilnai galima užtaisyti tik specialiai nurodytoje vietoje (užtaisymo stalai) arba pratimo 

vietoje.  

4. Prieš varžybas dalyviai susipažįsta su saugaus elgesio šaudykloje reikalavimais bei pasirašo saugaus 

elgesio instruktavimo dokumente.  

 

DALYVIAI GALI BŪTI DISKVALIFIKUOTI, JEIGU:  

1. Nesilaiko saugumo reikalavimų.  

2. Yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų.  

3. Kitaip trukdo varžybų eigą.  

Diskvalifikuoti varžybų dalyviai vertinami Match DQ, starto mokestis negražinamas. 

 

ORGANIZATORIAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI VARŽYBŲ REGLAMENTĄ IR TVARKĄ.  

Daugiau informacijos: www.1911fanatic.lt. 

El. paštas: stampi@blackpowder.lt.  

 


