
BALTIC LONG RANGE 
KARTU SU ŠAUDYKLOS OPERATORIUMI 

BTSA 
PRISTATO I-ą ETAPĄ 

 

„Didysis Lietuvos Trofėjų 5-as                               ‘2019“ 
 
Renginio idėja. Suteikti galimybę kiekvienam medžiotojui, turinčiam graižtvinį šautuvą, „sumedžioti“ Didįjį Lietuvos 
Trofėjų 5-ą. Realaus dydžio lapės, vilko, šerno, stirnino, elnio ir briedžio siluetai. Tikros situacijos ir medžiokliniai atstumai. 
Renginio vieta. Baltic Long Range šaudykla. Šalkiškės, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav.; 
WGS 55.004059, 25.048654. LKS 567086, 6096966. 
https://goo.gl/maps/aKwjQgdbqKJ2 
Renginio DATA IR LAIKAS: 2019 m. balandžio mėn. 06 dieną, 10.00 val. Atvykti būtina 8:00- 9:00 
DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki balandžio mėn. 05 dienos internetu svetainėje 
www.balticlongrange.lt 
Parama už renginio organizavimą mokama į VšĮ“ Baltijos tolimojo šaudymo asociacija" sąskaitą LT37 7044 0600 
0826 0146, SEB bankas. Grafoje "Mokėjimo paskirtis" nurodyti "Parama renginio organizavimui Big5 lapua”. Suma 40€. 
Tik sumokėję paramą dalyviai bus įtraukiami į starto protokolą. Apie registraciją bus pranešta dalyvio nurodytu el.paštu. 
Varžybų dieną registracija nevyks. Atvykęs į šaudyklą registracijos vietoje kiekvienas dalyvis privalės pateikti ginklo leidimą 
ir pasirašyti instruktavimo žurnale. 
Reglamentas. Renginys, skirtas sportininkų ir medžiotojų šaudymo graižtviniais šautuvais į medžioklinius taikinius įgūdžių 
tobulinimui. Kalibras iki 8mm. B/a arba pusautomatis.  
Trys pratimai įskaitai. Kiekvienam pratimui skiriamas laikas: 3 minutės ir tik 7 šoviniai. 
 
1 Pratimas. Laikas 3 minutės ir tik 7  šoviniai. Pozicija: stovint nuo atramos (trikojis) 
Lapė 100m-1 šūvis. Stirninas 130m-2 šūviai. Šernas 200m-2 šūviai. Elnias 250m-2 šūviai. 
2 Pratimas. Laikas 3 minutės ir tik 7 šoviniai. Pozicija: sėdint nuo atramos („bokštelis“) 
Vilkas 130m-2 šūviai. Šernas 250m-2 šūviai. Elnias 340m-3 šūviai. 
3 Pratimas. Laikas 3 minutės ir tik 7 šoviniai. Pozicija: gulint nuo atramos (priekinė ir galinė atrama, maišiukai, kojytės) 
Stirninas 170m-2 šūviai. Vilkas 340m-2 šūviai. Briedis 400m-3 šūviai. 
BONUS Pratimas. Laikas 2 minutės ir tik 7 šoviniai.: 
„Medžioklė ultra tolimais atstumais“. Taikiniai- 2 lapių ir 1 briedžio siluetas. 3 taikiniai išdėstyti atstumais nuo 500 iki 
1000m.  
Šaudymo padėtis: gulint po du šūvius į kiekvieną lapę ir briedis-3 šūviai.  
Visiems pratimams.  
Pataikymas/1 taškas-signalinės lempos užsidegimas (6s).  
Rezultatas: pataikymas/laikas. 
Galima šauti visus 4 pratimus. Rezultatas skaičiuojamas imant 3 pirmų pratimų  rezultatą. Laikas vertinamas esant 
vienodam pataikymų skaičių. Max rezultatas: 21 taškai. 
Bonus pratimas. Nugalėtojai apdovanojami atskirai. 
Dėmesio. Dalyvių skaičius ribotas. Pirmiems 20 užsiregistravusių 1-ame Didžiojo 5-to etape bus suteikta galimybė 2 kartus 
pasitreniruoti šaudykloje sutartu laiku. 
 
Rengėjai pasilieka teisę keisti renginio datą ir reglamentą priklausomai nuo oro sąlygų. 
PASITEIRAVIMUI: tel. nr. +37069838802 arba info@balticlongrange.lt 
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