
 
6.18 PNEUMATIKA ŠAUTUVAS IR PISTOLETAS – KOMANDINĖS MIŠRIOS VARŽYBOS (MIX) 

6.18.1.4 Varžybų formatas  

10 m mišrios varžybos vykdomos dviem etapais – KVALIFIKACIJA IR FINALAI  

 
6.18.1.5 Komandinis rezultatas.  

Komandos rezultatas ir užimta vieta skaičiuojama vertinant abiejų mišrios komandos šalių rezultatus.  

6.18.1.6 Trenerio darbas.  

Kvalifikacijos metu trenerio darbas reglamentuojamas pagal 6.12.5 taisyklių punktą (neverbalinis kontaktas 
leidžiamas). Finalo metu, skelbiant rezultatus, treneris gali prieiti ir kalbėti su savo treniruojamos komandos 
nariais šaudymo vietoje 1 kartą per finalą ne daugiau nei 30 sekundžių. Laiką kontroliuoja  už tai atsakingas 
teisėjas.  

6.18.1.7 Sutrikimai.  
Sutrikimai kvalifikacinių varžybų metu sprendimai pagal taisyklių 6.13. dalį, finalo metu – pagal  taisyklių 
6.17.1.6 punktą. Šauliui gali pasitaikyti vienas sutrikimas per 1 varžybų etapą (kvalifikacinės varžybos ir 
finalas), nesvarbu – leidžiamas ar neleidžiamas.  

 
6.18.2 KVALIFIKACINĖS VARŽYBOS 

6.18.2.1 Vieta.  

Mišrios komandinės varžybos gali būti vykdomos viena arba keliomis pamainomis.  

6.18.2.2 Išdėstymas. 

Mišrios komandos nariai turi būti išdėstyti ugnies linijoje greta vienas kito, vyras dešinėje, moteris kairėje. 
Komandos išdėstomos ugnies linijoje atsitiktine tvarka. Tos pačios šalies komandos negali būti statomos 
viena prie kitos.  

6.18.2.3 Kvietimas į ugnies liniją.  

Kiekvienos kvalifikacinių varžybų pamainos šauliai kviečiami į ugnies liniją penkios (5) minutės iki 
pasirengimo ir bandomųjų šūvių pradžios.   

6.18.2.4 Pasirengimas ir bandomieji šūviai.  

Kvalifikacinėse varžybose pasirengimui ir bandomiesiems šūviams skiriama dešimt (10) minučių. Po to seka 
30 sekundžių pauzė. Pasirengimo ir bandomųjų šūvių metu žiūrovams gali būti trumpai pristatomas varžybų 
formatas ir varžybose dalyvaujančios komandos. 

6.18.2.5 Šūvių skaičius ir laikas.  

Kvalifikacinėse varžybose kiekvienas komandos narys atlieka keturiasdešimt (40) užskaitinių šūvių (80 
šūvių bendrai komandoje), laikas – 50 min. Kvalifikacinės varžybos vykdomos pagal taisyklių 6.11 dalį. 

6.18.2.6 Taškų skaičiavimas.  

Dešimtųjų tikslumu (6.3.3.1) skaičiuojami rezultatai 10 m pneumatinio šautuvo mišrių komandų varžybų 
metu. Sveiko skaičiaus skalė naudojama 10 m pneumatinio pistoleto mišrių komandų varžybų metu. 

6.18.2.7 Užimama vieta.  

Komandos užimta vieta skaičiuojama sumuojant abiejų komandos narių rezultatus. Esant lygiam rezultatui 
vieta išvedama pagal taisyklių 6.15.1 punktą (bendra abiejų komandos narių surinktų taškų suma).   

6.18.2.8 Patekimas į finalą.  

Po kvalifikacinių varžybų geriausios penkios (5) komandos patenka į finalą.    

 

 

 

 



6.18.3 FINALAS  

6.18.3.3 Išdėstymas.  

Penkios į finalą patekusios komandos išdėstomos atsitiktine tvarka. Vienos komandos nariai turi būti 
išdėstyti greta vienas kito. Likus 30 min iki finalo komandos treneris teisėją informuoja varžybų sekretorių, 
kuris komandos narys šaudys kairėje, kuris dešinėje.   

6.18.3.4 Rezultatai.  

Kvalifikacinių varžybų rezultatai finale neturi jokios įtakos. Finalo rezultatai prisideda nuo nulio. Visi finalų 
taškai skaičiuojami dešimtųjų tikslumu (tiek šautuvas, tiek pistoletas).  

6.18.3.6 Atvykimas ir starto pradžia.  

Finalo starto pradžia laikoma tada, kai ugnies linijos teisėjas duoda startą pirmai finalo serijai. Patekusios į 
finalą komandos turi atvykti likus bent 30 min iki finalo planuoto starto laiko pradžios (turi atvykti abu 
komandos nariai ir vienas treneris kartu su ginklais). Du (2) baudos taškai bus taikomi pirmai finalo serijai 
jei vienas arba abu komandos nariai neatvyksta laiku. Jei numatyta apdovanojimo ceremonija iš karto po 
finalo, visi šauliai turi atvykti tinkama apdovanojimo ceremonijai apranga (komandos apranga). Įrangos 
patikrinimas vykdomas iš karto komandai atvykus. Komandos nariai ir jų treneriai gali pasidėti savo ginklus 
jiems skirtose šaudymo vietose likus 18 min iki finalo numatyto starto laiko. Šauliai į ugnies liniją kviečiami 
likus dvylikai (12) min iki finalo numatyto starto laiko. 

6.18.3.7 Kvietimas į ugnies liniją.  

Ugnies linijos teisėjas kviečia į ugnies liniją naudojant komandą “ŠAULIAI Į UGNIES LINIJĄ.” Šauliai turi 
baigti pasirengimą ir atsisukti į žiūrovus pagal ugnies linijos teisėjo komandą “PONAI IR PONIOS, 
PASVEIKINKITE (10 METRŲ PNEUMATINIO ŠAUTUVO/PISTOLETO MIŠRIŲ KOMANDŲ VARŽYBŲ 
FINALININKUS.“ Po aplodismentų ugnies linijos teisėjas pakviečia užimti vietas naudojant komandą 
“UŽIMTI SAVO VIETAS.” Šauliai eina į jiems paskirtas šaudymo vietas.  

6.18.3.8 Pasirengimas ir bandomieji šūviai.  

Po vienos (1) min., ugnies linijos teisėjas duoda komandą “PENKIOS (5) MINUTĖS PASIRENGIMAS IR 
BANDOMIEJI ŠŪVIAI .... STARTAS.” Po 4 min ir 30 sekundžių ugnies linijos teisėjas duoda komandą “30 
SEKUNDŽIŲ.” Po penkių minučių “STOP…IŠTAISYTI GINKLUS.”  

6.18.3.9 Finalo dalyvių pristatymas.  

Po komandos “STOP…IŠTAISYTI GINKLUS.” finalistai turi ištaisyti ginklus, spynos mechanizmą patikti 
atidarytą ir naudoti saugumo vėliavėles. Šautuvo finalininkai gali likti savo pozicijose pristatymo metu, tačiau 
išėmus ginklą iš peties, nuleidus šautuvą pristatymo metu, tačiau atsukus galvą į žiūrovus. Pistoleto 
finalininkai turi padėti pistoletus ir atsisukti į žiūrovus. Teisėjai sutikrina ginklus – ar ginklai ištaisyti ir ar 
naudojamos saugumo vėliavėlės. Po pristatymo ugnies linijos teisėjas duoda komandą “UŽIMTI SAVO 
VIETAS.”  

6.18.3.10 Penkių šūvių serija.  

Finalas prasideda kiekvienam komandos nariui šaudant tris (3) penkių šūvių serijas (iš viso 10 šūvių 
komandoje vienoje serijoje, iš viso 30 šūvių komandoje). Per kiekvieną seriją šauliai turi šaudyti pakaitomis 
– pradeda kairėje stovintis šaulys, tęsia dešinėje stovintis šaulys (K-D-K-D-K-D ir t.t.) abu šauliai gali 
užsitaisyti ir ruoštis šūviui po komandos “UŽTAISYTI,” tačiau dešinėje esantis šaulys negali atlikti šūvio, 
kol kairėje esantis komandos narys neiššovė. Komandos turi 300 sekundžių (5 min) atlikti 2 x 5 šūvius. 
Taikomi du (2) baudos taškai komandai, kuri iššauna šūvį ne pagal nustatytą tvarką. 

6.18.3.11 5 šūvių serijos procedūra.  

60 sekundžių po komandos “UŽIMTI SAVO VIETAS.” ugnies linijos teisėjas duoda “PIRMAI FINALO 
SERIJAI ... UŽTAISYTI“. Po 5 sekundžių - “STARTAS.”  

Po 300 sekundžių arba po to, kada visi šauliai iššauna po 5 šūvius ugnies linijos teisėjas paskelbia 
“STOP.”  

Iš karto po “STOP,” pranešėjas 15-20 sekundžių pakomentuoja situaciją (vieta, taškų suma). Individualūs 
rezultatai nekomentuojami.  

Iš karto po komentarų ugnies linijos teisėjas duoda komandą “SEKANČIAI FINALO SERIJAI ... 
UŽTAISYTI.” Tokia tvarka vykdomas finalas kol visos komandos iššauna tris (3) penkių šūvių serijas.  
 



6.18.3.12 Pavieniai finalo šūviai.  

Po to, kai kiekviena komanda iššauna 3 x 10 šūvių (30 šūvių vienai komandai), pradedama atskirų šūvių 
serija – kiekvienas komandos narys šauna po vieną (1) šūvį. Šaudoma tokia pačia tvarka – pradeda kairėje 
esantis šaulys, tęsia dešinėje. Skiriama 60 sekundžių komandos nariams iššauti po vieną šūvį. Taikomi du 
(2) baudos taškai komandai, kuri iššauna šūvį ne pagal nustatytą tvarką. Po to, kai komanda iššovė du (2) 
šūvius, prasideda eliminavimas. Vietos nustatomas tokiu eiliškumu:  

- Po to, kai kiekvienas komandos šaulys iššovė 17 šūvių (15 + 2), nustatoma penkta vieta. 
- Po to, kai kiekvienas komandos šaulys iššovė 19 šūvių (15 + 2 + 2), nustatoma ketvirta vieta. 
- Po to, kai kiekvienas komandos šaulys iššovė 21 šūvį (15 + 2 + 2 + 2), nustatoma trečia vieta, 

bronzos medalių laimėtojai. 
- Po to, kai kiekvienas komandos šaulys iššovė 24 šūvius (15 + 2 + 2 + 2 + 3), nustatoma pirma ir 

antra vietos, aukso ir sidabro medalių laimėtojai. 
 

6.18.3.13 Pavienių finalo šūvių procedūros.  

Iš karto po to, kai pranešėjas baigia komentuoti vietas ir rezultatus po trijų 5 šūvių serijų, ugnies linijos 
teisėjas duoda komandą  “SEKANČIAM FINALO ŠŪVIUI…UŽTAISYTI.” Po 5 sekundžių komanda 
“STARTAS.”  

Po 60 sekundžių arba po to, kai visi finalo dalyviai iššovė po vieną (1) šūvį, ugnies linijos teisėjas duoda 
komandą “STOP.”  

Iš karto po “STOP,” pranešėjas 15-20 sekundžių pakomentuoja situaciją (vieta, taškų suma). Individualūs 
rezultatai nekomentuojami.  

Iš karto po komentarų ugnies linijos teisėjas duoda komandą “SEKANČIAMS FINALO ŠŪVIUI ... 
UŽTAISYTI.” Tokia tvarka vykdomas finalas iki pabaigos.  
 
6.18.3.14 Persišaudymas dėl išlikimo finale arba dėl pirmos ir antros vietos.  

Esant tam pačiam rezultatui prieš eliminavimą arba nustatant pirmos ir antros vietos laimėtojus naudojami 
persišaudymai. Persišaudymo metu abu komandos šauliai šauna papildomą šūvį (pradeda šaulys kairėje, 
tęsia dešinėje. Esant tam pačiam rezultatui ugnies linijos teisėjas duoda komandą  “TAS PATS 
REZULTATUS TARP KOMANDŲ“ ir vykdomas persišaudymas. Laikas vienam persišaudymo šūviui - 60 
sekundžių.  

6.18.3.15 Finalo pabaiga.  

Po 24 šūvių esant tokiems patiems rezultatams, nustačius pirmos ir antros vietos laimėtojus, ugnies linijos 
teisėjas duoda komandą “STOP...IŠTAISYTI GINKLUS” ir paskelbia “REZULTATAI YRA GALUTINIAI.”  


