F-CLASS+SNIPER
LIETUVOS ATVIRO F-CLASS LONG RANGE ČEMPIONATO III ETAPAS
NUOSTATAI
VARŽYBŲ VIETA: Baltic Long Range šaudykla. Šalkiškės, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav.;
WGS 55.004059, 25.048654. LKS 567086, 6096966.
https://goo.gl/maps/aKwjQgdbqKJ2
VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS:
LONG RANGE 2021 m. rugsėjo 18 dieną, 10.00 val.
REGISTRACIJA: 8.30 - 9.30 val.
TRENIRUOTĖS: 2021 m. liepos 17 dieną:
800m nuo 10:00 iki 11:00 val.;
900m nuo 11:30 iki 12:30 val.;
1000m nuo 13:00 iki 14:00 val.
DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki rugsėjo 17 dienos 14 valandos
internetu svetainėje https://www.balticlongrange.lt/. Mokestis mokamas į VŠĮ“ Baltijos tolimojo šaudymo
asociacija" sąskaitą LT37 7044 0600 0826 0146, SEB bankas. Grafoje "Mokėjimo paskirtis" nurodyti "Long3
(klasė/ės) vardas pavarde“. Tik sumokėję startinį mokestį dalyviai bus įtraukiami į starto protokolą. Varžybų dieną
registracija nevyksta!
STARTINIS MOKESTIS: kiekvienai klasei - 40€, su treniruote - 50€. Daugiau nei vienoje klasėje dalyvaujantiems
treniruotė nemokama.
DALYVIAI: varžybose gali startuoti visi šauliai turintys galiojantį leidimą ginklui arba turintys šaudymo sporto
organizacijos pažymėjimą.

INFORMACIJA PASITEIRAVIMUI: +37069838802 arba info@balticlongrange.lt
KLASĖS, ATSTUMAI, ŠŪVIŲ SKAIČIUS IR LAIKAS
F-CLASS
Taisyklės - Varžybos vyksta pagal I.C.F.R.A. 2018 Edition F-CLASS taisykles.
F-CLASS FTR - Ginklas .223 Rem. arba .308 Win, kalibro. Bendras ginklo svoris (su kojelėmis ir kt.) iki 8,25 kg.
Šaudoma tik nuo kojelių. Kompensatoriai(Muzzle brakes) – draudžiami.
F-CLASS OPEN – Ginklas iki 8mm kalibro. Bendras ginklo svoris iki 10 kg. Priekinė atrama pagal ICFRA
taisykles. Kompensatoriai(Muzzle brakes) – draudžiami.
ATSTUMAI ir šūviai:
LONG RANGE
800m – 3 bandomi(3 minutės) ir 10 įskaitinių(10 minučių).
900m – 3 bandomi(3 minutės) ir 10 įskaitinių(10 minučių).
1000m – 3 bandomi(3 minutės) ir 10 įskaitinių(10 minučių).

SNIPER
SNIPER – Ginklo kalibras neribojamas. Bendras ginklo svoris iki 12 kg. Šaudoma tik nuo Harris tipo kojelių.
Pusautomačiai ginklai, kompensatoriai(Muzzle brakes), dėtuvės – leidžiami.
ATSTUMAI ir šūviai:
LONG RANGE
800m –10 įskaitinių šūvių per 8 minutės, be bandomų šūvių.
900m –10 įskaitinių šūvių per 8 minutės, be bandomų šūvių.
1000m –10 įskaitinių šūvių per 8 minutės, be bandomų šūvių.
PASTABA: keli SNIPER klasės dalyviai negali dalintis vienu šautuvu.
REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR TAIKINIŲ VIDEO STEBĖJIMO SISTEMA
Varžybų rezultatai skaičiuojami remiantis tik pataikymais į popierinį taikinį. Pabaigus šaudymą, kiekvienas
popierinis taikinys fotografuojamas nenuėmus nuo rėmo. Taikinių video stebėjimo sistema skirta tik taikinio
stebėjimui ir neturi jokios įtakos rezultatų skaičiavimui. Vaizdo sutrikimai šaulio naudojamame vaizduoklyje neturi
jokios įtakos varžybų eigai.
PROTESTAI IR APELIACIJOS
Protestai paduodami varžybų vadovui. Jei laikinai nėra varžybų vadovo ar sekretoriaus, protestas įteikiamas bet
kuriam iš Teisėjų. Protestas paduodamas kartu su protesto pateikėjo 200 Eur piniginiu mokesčiu, kuris negrąžinamas,
jei protestas netenkinamas. Protestų padavimo laikas - iki apdovanojimo ceremonijos pradžios, kuri gali būti nukelta
protesto nagrinėjimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 30 minučių.
APDOVANOJIMAI
F-CLASS FTR 1-6 vietos bendroje įskaitoje. 1-3 vietos už kiekvieną atstumą atskirai.
F-CLASS OPEN 1-6 vietos bendroje įskaitoje. 1-3 vietos už kiekvieną atstumą atskirai.
SNIPER 1-6 vietos bendroje įskaitoje. 1-3 vietos už kiekvieną atstumą atskirai.

LIETUVOS LONG RANGE F-CLASS ir SNIPER ČEMPIONATAS
LONGRANGE F-CLASS 2020 FTR ir OPEN, SNIPER klasių Lietuvos čempionai nustatomi sumuojant trijų
etapų geriausius rezultatus iš visų etapų.

KITA INFORMACIJA
TAIKINIAI:
Visi LONG RANGE dalyviai šaudo ICFRA tipo taikinį. Taikinio dydis: 2.15x1.85m
Taikinių brėžinius rasite http://www.btsa.lt/plots
LYGYBĖS - Lygybių atveju laimi šaulys surinkęs daugiau X, 10, 9..., kurio rezultatas geresnis didesniu atstumu,
geresnis šūvių glaustumas didžiausiu atstumu.
DĖL KARANTINO PRIVALOMI SAUGOS REIKALAVIMAI BUS PASKELBTI ATSKIRU BIULETENIU.
ORGANIZATORIAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI VARŽYBŲ NUOSTATUS IR TVARKĄ.
Šalkiškės 2021

