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PRAKTINIO ŠAUDYMO VARŽYBŲ „MASTER OF SELF DEFENCE 2020 “ 

NUOSTATAI  

KAUNO ETAPAS 

  

I. VARŽYBŲ TIKSLAS 

 

1. Tobulinti asmenų, turinčių ginklą savigynai, arba norinčių turėti, ginklo valdymo 

įgūdžius. 

2. Populiarinti ir propaguoti praktinį šaudymą tarp asmenų, turinčių ginklą savigynai, 

arba norinčių turėti. 

3. Ugdyti ir tobulinti  saugaus elgesio su šaunamaisiais ginklais įgūdžius. 

 

 

 

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

 

4. Varžybos vyks 2020 m. rugpjūčio 29 d.  Kauno medžiotojų sąjungos šaudykloje 

Didžioji g. 77, Kaunas. 

5. Dalyvių registracija: tel.: 861604629, elektroniniu paštu: mbgynyba@gmail.com, 

www.gynyba.eu  Registracija šaudykloje: nuo 10.00 val. iki 10.15 val. Kauno medžiotojų 

sąjungos šaudykloje. Varžybų pradžia 10.30 val. 

 

 

III. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI 

 

6.  Praktinio šaudymo varžybas rengia ir vykdo MB „Gynyba“  atstovai. Kontaktinis asmuo 

– Linas Ubartas (tel.: +37061604629). 

7. Varžybose gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys, išskyrus nepilnamečius.  

8. Dalyvius, kurie neturi 9x19mm kalibro pistoletus, ginklais aprūpina varžybų 

organizatoriai. 

9.  Šaudmenimis 9x19mm  varžybų dalyvius aprūpina organizatoriai už atskira mokestį: 

30 vnt - 6 eur. 

10. Starto mokestis – 15 Eur. 

 

 

IV. VARŽYBŲ ADMINISTRACIJA 

 

11. Varžybų direktorius: Linas Ubartas, MB „Gynyba“ vadovas. 

12. Varžybų vyriausiasis teisėjas:  Viačeslav Čigrin. 

 

 

V. VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA 

 

13. Varžybos vykdomos vadovaujantis šiais nuostatais ir Tarptautinės praktinio šaudymo 

konfederacijos (IPSC) taisyklių (toliau IPSC taisyklės) naujausios redakcijos reikalavimais 

(lietuviškas IPSC taisyklių teksto elektroninis šaltinis http:// www.ipsc.lt). 

14. Varžybas sudaro 3 pratimai. Dalyviai šaudo  9x19 mm pistoletais. 9 x19 mm šaudmenų 

kiekis ~ 30 vnt. 

 

 

 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=lt&t=h&om=0&msa=0&msid=109822330786420394581.00044332fce5fa7e84151&ll=54.961626,24.02225&spn=0.017099,0.037594&z=15
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=lt&t=h&om=0&msa=0&msid=109822330786420394581.00044332fce5fa7e84151&ll=54.961626,24.02225&spn=0.017099,0.037594&z=15
mailto:mbgynyba@gmail.com
http://www.ipsc.lt/
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VI. SAUGUMO REIKALAVIMAI 

 

15. Šaudyklos, pratimų ir šaudymo varžybų eigos saugumą užtikrina šaudymo varžybų 

teisėjai, nustatydami šaudymo kryptis ir ribas, saugumo zonas, pratimų vykdymo procedūras, 

reikalavimus ginklams, šaudmenims, ginklų dėklams. 

16. Šaudymo varžybų administracijos ir teisėjų reikalavimai privalomi visiems dalyviams 

ir žiūrovams. 

17. Už neatsargaus, neteisingo, neteisėto elgesio su ginklais ar ginklo gedimo pasekmes 

atsako ginklo naudotojai. 

18. Griežtai draudžiami bet kokie veiksmai, galintys sukelti pavojų žmonėms. Ginklus ne 

starto pozicijoje dalyviai laiko dėkluose, neužtaisytus, be dėtuvių. 

19. Akių ir ausų apsaugos priemonės privalomos visiems dalyviams ir žiūrovams visuose 

pratimuose. 

20. Už saugumo reikalavimų nesilaikymą ar nesportišką elgesį, varžybų direktorius po 

pratimo arba vyriausiojo teisėjo teikimo gali diskvalifikuoti dalyvį iš varžybų. Diskvalifikacijos 

atveju dalyvio rezultatas anuliuojamas. 

21. Draudžiama dalyvauti varžybose būnant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; 

 

 

VII. VARŽYBŲ NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

 

22.  Varžybų nugalėtojai nustatomi asmeninėje įskaitoje. 

23.  Asmeninėje įskaitoje nugalėtojas nustatomas IPSC taisyklių nustatyta tvarka.  

24. Varžybų nugalėtojai asmeninėje įskaitoje apdovanojami MB „Gynyba“, ,,Army shop“, 

,,Kydex dėklai“ įsteigtais prizais: medaliais, diplomais, dovanų kuponais. 

 

 

VIII. NUOTRAUKOS IR VAIZDO ĮRAŠAI. 

 

 

25. MB „Gynyba“ pasilieka teisę naudotis ir platinti varžybų nuotraukas bei vaizdo įrašus. 

Kiekvienas dalyvis sutinka su šią sąlyga. 

 

 

___________________________________ 

 


