POVANDENINĖS MEDŽIOKLĖS IR NARDYMO AISTRUOLIŲ
KLUBAS „NERIAM“

ŠAUDYMO Į TAIKINIUS PO VANDENIU LIETUVOS ČEMPIONATAS 2013
Data: kovo 9 diena.
Laikas: 11:00 valanda.
Vieta: "Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro baseinas",
Adresas: Draugystės g. 20, Elektrėnai. Google maps (paspausti)
Varžybų trukmė: 6 valandos.
Startinis dalyvio mokestis: 50 lt.
Kontaktinis telefonas: 8-686-71619
Preliminari dienotvarkė:
11:00
12:45
13:00
13:50
14:00
14:50
15:30
17:00

– 12:30 dalyvių registracija
renginio pradžia, atidarymas
varžybų pradžia (individualios varžybos)
mažoji pertrauka
varžybos (individualios varžybos)
didžioji pertrauka
varžybos (komandinės varžybos)
varžybų nugalėtojų apdovanojimai
Šaudymo į taikinius po vandeniu Lietuvos čempionato taisyklės

Povandeninio šaudymo į taikinius čempionatas susideda iš dviejų atskirų varžybų:
1. Individualios varžybos
2. Komandinės varžybos (estafetė)
Čempionato klasės
1. Pneumatų klasė, kurioje rungtyniauja dalyviai su pneumatiniais ginklais.
2. Arbaletų klasė, kurioje rungtyniauja dalyviai su arbaletiniais ginklais.
3. Estafetėje komandą gali sudaryti pneumatai ir arbaletai.
* Dalyvis negali dalyvauti abiejose ginklų klasių rungtyse.
Atstumai ir linijų išsidėstymas vandenyje
Dalyviai su arbaletais:
Zona tarp starto ir šaudymo linijos - 10 metrų.
Zona nuo šaudymo linijos iki taikinio - 4 metrai.
Dalyviai su pneumatais:
Zona tarp starto ir šaudymo linijos - 10 metrų.
Zona nuo šaudymo linijos iki taikinio - 3 metrai.
Individualios varžybos
Čempionato etapai
Atkrintamosios varžybos: Šiame etape dalyvauja visi čempionato dalyviai.
Pusfinalis: Į šį etapą patenka po 6 iš kiekvienos klasės geriausius rezultatus pasiekę dalyviai. Pusfinalyje rungtyniaujama
dėl I – III vietos nugalėtojo vardo pneumatinių ir arbaletinių ginklų klasėse.

POVANDENINĖS MEDŽIOKLĖS IR NARDYMO AISTRUOLIŲ
KLUBAS „NERIAM“

Finalas: Į finalą patenka du dalyviai, iškovoję pirmą vietą savo ginklų klasėje. Finale nustatomas absoliutus 2013 metų
nugalėtojas.
Starto ir takelio numeris
Registracijos metu dalyviai burtų kelių traukia numeriuką, kuris apsprendžia eilės tvarką ir takelio numerį.
Šaudymo į taikinius po vandeniu užduotis
Atkrintamosiose varžybose šaudymas susideda iš trijų bandymų šauti į taikinį per 5 minutes.
Pusfinalyje šaudymas susideda iš penkių bandymų šauti į taikinį per 9 minutes.
Finale šaudymas susideda iš penkių bandymų šauti į taikinį per 9 minutes.
* Chronometrai paleidžiami po starto signalo, laikas stabdomas dalyviui atlikus visus šūvius ir grįžus su harpūnu į
starto/finišo linija.
Šaudymas atliekamas po vandeniu sulaikius kvėpavimą, būtina iškilti į paviršių tarp šūvių grįžtant prie starto linijos (šūvio
linijos ir starto linijos atkarpoje).
* Visi šūviai atliekami vienu ginklu, kuris registruojamas ir žymimas registracijos metu. Draudžiama naudotis svetimu
ginklu, bet leidžiama turėti papildomą atsarginį šautuvą, kurį galima panaudoti tik sugedus registruotam ir leidus teisėjui.
Užduoties atlikimo tvarka
Po komandos "Pasiruošti startui", sportininkas įeina į starto zona ir po vandeniu užtaiso ginklą. Po ginklų užtaisymo
visuose takeliuose duodamas starto signalas ir paleidžiami chronometrai. Dalyvis nuo starto linijos nuneria iki šaudymo
linijos, šauna į taikinį, neria iki taikinio, ištraukia harpūną iš taikinio (jeigu harpūnas atšoko nuo taikinio arba nepataikė,
neriama tik iki harpūno, liesti taikinio nėra būtina), kyla i paviršių su harpūnu, grįžta į pradinę starto vieta ir toliau kartoja
užduotį, kol nepadarys reikiamo šūvių kiekio. Jeigu sportininkui nepavyksta iš pirmo karto ištraukti harpūno iš taikinio,
leidžiama pakilti ir įkvėpti oro. Laikas stabdomas ir fiksuojamas, kai sportininkas grįžta su harpūnu į starto/finišo liniją po
paskutinio bandymo. Neatlikus visų šūvių iki pabaigos (pvz. dėl įrangos gedimo), skiriamas maksimalus užduoties atlikimo
laikas.
Komandinės varžybos
Komanda susideda iš trijų žmonių, bet komandoje gali būti ir atsarginiai sportininkai. Paskelbimas apie komandos nario
pakeitimą kitu sportininku atliekamas 15 min. iki starto pradžios. Komandą gali sudaryti tiek vyrai, tiek moterys.
Šaudymo į taikinius po vandeniu užduotis
Šaudymas susideda iš vieno bandymo šauti į taikinį kiekvienam komandos dalyviui. Šaudymas atliekamas po vandeniu
sulaikius kvėpavimą, būtina iškilti į paviršių tarp šūvių grįžtant prie starto linijos (šūvio linijos ir starto linijos atkarpoje).
Bendras komandos šaudymas susideda iš trijų bandymų šauti į taikinį per 5 minutes. Komandos dalyvių rezultatai
sumuojami bendrai.
* Chronometrai paleidžiami po starto signalo, laikas stabdomas paskutiniam komandos dalyviui atlikus šuvį ir grįžus su
harpūnu į starto/finišo linija.
* Visi dalyviai šūvius atlieka savo ginklu, kuris registruotas ir pažymėtas registracijos metu. Draudžiama naudotis svetimu
ginklu, bet leidžiama turėti papildomą atsarginį šautuvą, kurį galima panaudoti tik sugedus registruotam ir leidus teisėjui.
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Užduoties atlikimo tvarka
Komandos dalyviai įeina į vandeni ir atsistoja prie bortelio. Po komandos "Pasiruošti startui" vienas sportininkas įeina į
starto zoną ir po vandeniu užtaiso ginklą. Po ginklų užtaisymo visuose takeliuose duodamas starto signalas ir paleidžiami
chronometrai. Dalyvis nuo starto linijos nuneria iki šaudymo linijos, šauna į taikinį, neria iki taikinio, ištraukia harpūną iš
taikinio (jeigu harpūnas atšoko nuo taikinio arba nepataikė, neriama tik iki harpūno, liesti taikinio nėra būtina), kyla į
paviršių su harpūnu, grįžta į pradinę starto vietą. Jeigu sportininkui nepavyksta iš pirmo karto ištraukti harpūno iš taikinio,
leidžiama pakilti ir įkvėpti oro. Sekantis komandos narys po startavusio komandos nario įeina į starto zoną ir gali įstatyti
harpūną į nadulniką arba trigerį ir paruošti lyną, užtaisyti ginklą iki galo (uždėti gumas arbaleto atveju arba įstatyti
harpuna iki fiksavimo pneumato atveju) galima tik finišavus prieš tai startavusiam komandos nariui. Laikas stabdomas ir
fiksuojamas, kai paskutinis komandos narys grįžta su harpūnu prie starto/finišo linijos po paskutinio bandymo. Užduoties
atlikimui skiriama 5 minutės laiko. Neatlikus visų šūvių iki pabaigos (pvz. dėl įrangos gedimo), skiriamas maksimalus
užduoties atlikimo laikas.
Bendros nuostatos
Taikinys ir taškų skaičiavimas:
№
1
2
3
4
5
6

Skersmuo, mm
12
32
52
73
93
113

Spalva
Balta
Balta
Juoda
Juoda
Balta
Balta

Taškai
400
300
250
200
150
100

Taškai skaičiuojami už kiekvieną šūvį atskirai. Jeigu pažeista taikinio linija tarp dviejų diametrų (5mm radiusas nuo
pataikymo centro), skaičiuojasi daugiau turintis taškų ratas. Bendras rezultatas - tai visų pataikymų į taikinį suma. Taškai
skaičiuojami pagal šūvio tikslumą. Laikas stabdomas ir fiksuojamas, kai sportininkas po visų šūvių kerta su harpūnu
starto/finišo liniją ir pakelia ranką virš vandens.
Jeigu sportininkai surinko vienodą taškų sumą, geresnis rezultatas skaitosi to dalyvio, kuris daugiau kartų pataikė į
aukštesnės vertės zoną, tuo atveju, jeigu rezultatas sutampa, laimi sportininkas, kuris greičiau atliko užduotį. Jeigu
rezultatas yra vienodas, sportininkai atlieka užduotį iš naujo.
Komandinėje estafetėje taškai skaičiuojami pagal bendrą komandos dalyvių surinktų taškų skaičių.
Skaičiavimo pavyzdys, kai surinkta vienoda taškų suma:
Sportininkas Nr.1
Zona
Taškai
1
400
2
300
4
200
5
150
5
150
Suma:
1200

Sportininkas Nr.1
Zona
Taškai
1
400
2
300
2
300
4
200
--Suma:
1200

Sportininkai surinko vienodą taškų sumą, žiūrima kiek kartų dalyviai pataikė į pirmą zoną - po vieną kartą, žiūrima kiek
kartų sportininkai pataikė į antrą zoną - Sportininkas Nr.1 pataikė vieną kartą, sportininkas Nr. 2 pataikė 2 kartus. Laimi
sportininkas Nr.2.
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Nuobaudos
* Viršijant šaudymo laiko limitą, skiriami 5 baudos taškai už kiekvieną viršytą sekundę
* Už harpūno perkišimą už šaudymo linijos baudžiamas 100 taškų.
* Šautuvo perkišimas už šaudymo linijos baudžiamas minusuojant geriausio šūvio rezultatą.
* Estafetėje dalyvio nuobaudos priskiriamos komandai, jos bendram rezultatui (dalyvis = komanda)
* Jeigu taikinyje bus daugiau nei 3 (ar atitinkamai 5) šūvio žymės, anuliuojamas vienas geriausias rezultatas.
* Jeigu taikinyje bus dar daugiau šūvio žymių, anuliuojami visi šūvių rezultatai.
* Už šautuvo užtaisymą ore sportininkas praranda vieną geriausią rezultatą. Jei tai pasikartoja, sportininkas
diskvalifikuojamas.
* Už atsisukimą su užtaisytu šautuvu į žiūrovų bei kitų sportininkų pusę sportininkas diskvalifikuojamas iš varžybų.
* Smulkių nusižeidimo atveju, kai sportininkas neįgavo apčiuopiamo pranašumo, jam skiriama 50 baudos taškų (pvz.
išnėrimas į paviršių nepaėmus harpūno po šūvio).
* Pagrindinis teisėjas gali nustatyti papildomas baudas, kurių nėra šiose taisyklėse.
Reikalavimai įrangai
Povandeniniai šautuvai užtaisomi sportininko raumenų jėga. Maksimalus harpūno ilgis yra 1,5 m, maksimalus harpūno
diametras 9 mm, maksimalus virvės arba monovalo ilgis (skaičiuojant nuo harpūno smaigalio iki šautuvo
vamzdžio/barelio) 6m. Harpūno antgalis turi būti be lapelio arba lapelis turi buti užfiksuotas prispaustas prie harpūno be
galimybės išsiskleisti. Sportininkai gali papildomai naudoti skirtingas žymes šūvio vietai žymėti, įvairius balastus, tame
tarpe ir prisisiurbiamus prie baseino dugno. Būtina įranga - ginklas, kaukė, plaukmenys. Draudžiama naudotis lazeriniais,
šviesos diodu, kolimatoriniais taikymosi prietaisais.
Bendra dalis
Teisėjas, atsakingas už startą, duoda signalą matydamas, kad visi dalyviai ir teisėjai yra savo vietose, šautuvai užtaisyti ir
šaudymas į taikinius yra saugus.
Taškų skaičiavimas vyksta sausumoje. Po atliktų šaudymų dalyvis, išlipęs į sausumą, apžiūri savo taikinį, surašo pataikymo
zonas ir pasirašo ant taikinio.
Įrangai sugedus, sportininkas turi teisę susitaisyti ją būdamas savo takelyje, arba pakeisti į atsarginę ir užbaigti užduotį
(laikas šiame intervale nestabdomas).

