
III. TAISYKLINGAI SUVESTI TAIKIKLĮ, 
KRYPTUKĄ IR TAIKYMO TAŠKĄ

Tiksliai galima nusitaikyti tik suvokiant tarpusavio 
ryšį 4 taškų:
a. akies,
b. taikiklio,
c. kryptuko (viršaus), 
d. taikinio.

Neįmanoma vienu metu aiškiai matyti trijų objek-
tų, esančių skirtingu atstumu, – reikia žiūrėti į kie-
kvieną jų atskirai, bet neuždelsti.

Taisyklingo taikymo principai

1. Užmerkite taikymui nenaudojamą akį.

2. Žiūrėkite per taikiklio centrą į kryptuko viršų.

3. Keiskite galvos padėtį (priartinkite prie arba ati-
traukite nuo taikiklio), kad matytumėte reikiamą 
vaizdą. Matant reikiamą vaizdą svarbu nekeisti gal-
vos padėties.

4. Sufokusuotus taikiklius nukreipkite į taikinį.

Taikikliai turi matytis ryškiai, taikinys – ne.

5. Paskutinį kartą patikrinate, ar kryptukas yra taikiklio 
centre, sutelkite dėmesį į taikinį ir paleiskite šūvį.

Keturių taškų tarpusavio santykio suvokimas ir dėme-
sio sutelkimas į taikinį vadinama taikymo taisykle.

IV. ŠŪVIO METU NEKEISTI 
PADĖTIES

Piršto padėtis

Gaiduko svirtelė per vidurį tvirtai ir tolygiai spaudžia-
ma rodomuoju pirštu.
Kvėpavimo, taikymo ir nuleistuko paspaudimo de-
rinimas
1. Du kartus paprastai įkvėpkite (matyti, kaip sujuda 
taikikliai). Taisyklingai kvėpuojant taikikliai juda aukš-
tyn - žemyn.

2. Trečią ir ketvirtą kartą įkvėpkite giliau.

3. Iškvėpkite 1/3 oro ir 6-7 s sulaikykite kvėpavimą.

4. Šūvį paleiskite 4-5 s po kvėpavimo sulaikymo, toliau 
kvėpuokite kaip  paprastai. Nesulaikykite kvėpavimo 
ilgiau kaip 7 s.

Šūvio užbaigimas
Kario padėtis ir taikymo linija šūvio metu išlieka stabili. 
To pasiekiama laikant nuspaustą nuleistuką, taisyklin-
gai kvėpuojant ir stebint taikinį per taikiklius mažiau-
siai 2 s išgirdus šūvį.
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NUORODOS:

Nenuoseklus gaiduko laikymas
Netiesiai laikoma galva

Buožė palaipsniui slenka nuo 
peties, todėl reikia pasitaisyti

ĮSTRIŽA GRUPĖ
(Bet kuria kryptimi)

KAIRĖN / DEŠINĖN
SLENKANTI GRUPĖ

Šaunant kiekvieną šūvį skirtingai
laikomas ginklas ir taikomasi

Padėties pakeitimas po antro 
šūvio

PLATI GRUPĖ
(Didesnė negu 150 mm)

PERSKIRTA GRUPĖ

Nenuoseklus taikymasis
Keičiamas atstumas tarp akies ir 
taikiklio (mechaninis taikiklis)

Nenuoseklumas, kai tikrinama ir 
pataisoma tarp šūvių grupių

VERTIKALI GRUPĖ GLAUSTA GRUPĖ

Vėjo stiprumas TT vieta 
taikinyje

200 m 300 m
Vidutinis
3–5 m/s

12–19 km/h

Lapai nuolatos 
juda, vėliava kartais 

išsiskleidžia 1 2

Stiprus
8–10 m/s

29–39 km/h

Juda didesnės šakos, 
siūbuoja plonesni 

lapuočiai 2 3

I. UŽIMTI TINKAMĄ ŠAUDYMO 
PADĖTĮ IR PAKANKAMAI TVIRTAI 
LAIKYTI GINKLĄ

Ginklo padėtis
 Ginklas natūraliai nukreiptas į taikinį ir tvirtai laiko-

mas, kol kulka išlekia iš vamzdžio.
 Taisyklinga šaudymo padėtis leis kariui jaustis pato-

giai ir laisvai, ginklą laikyti naudojant ne tik rankų rau-
menų jėgą, bet ir visą kūną ar kitas atramas.
Tinkama šaudymo padėtis sudaro sąlygas taisyklingai 
laikyti ginklą. 

Galvos ir smakro padėtis
 Šaudymo padėtyje gulint buožė įremta į kaklą ir ant 

jos padėtas smakras. 
 Buožė pakreipiama taip, kad dešinės akies stebėji-

mo linija susilygintų su abiem ginklo taikikliais. Nuo 
akies iki ginklo galinio taikiklio turi būti apie 5–6 cm 
atstumas.

 Į buožę remiamasi skruostu, o ne skruostikauliu.
Taisyklinga padėtis leidžia nutaikyti abu taikiklius į tai-
kinį. Galva truputį pasvirusi į dešinę. 

Buožės padėtis
 Buožė visa pado plokštuma remiasi į peties duobutę, 

o ne į raktikaulį.
 Ginklas išlaikomas tinkamoje vietoje remiantis 

skruostu į buožę.

  Ginklo buožės padas prispaustas prie peties, o ne 
atvirkščiai.
Taisyklingai įrėmus buožę, šūvio metu galima išvengti 
peties sumušimo.

II. GINKLĄ NUKREIPTI Į TAIKINĮ BE 
PAPILDOMŲ FIZINIŲ PASTANGŲ

Sukimosi / Atramos ašis
Ginklas taisyklingai nukreipiamas į taikinį keičiant tai-
kymo tašką, bet nekeičiant atramos ašies.

 Šaudymo padėtyje gulint atramos ašis yra kairės 
rankos alkūnė.

 Keičiant taikymo tašką ar taikinį, visu kūnu pasisuka-
ma link naujo taikinio, kol akis, taikikliai ir taikinys bus 
vienoje linijoje, tačiau kairės alkūnės atramos taškas 
nesikeičia.

Ginklo laikymas 
Dažna pradedančiųjų šaulių klaida - ginklas laikomas 
per stipriai. Raumenys būna labai  įsitempę ir netrukus 
pradeda drebėti. 

Šūvio metu 
daromos klaidos

Taikymo taško (TT) 
pasirinkimas atsižvelgiant 

į vėjo stiprumą

3         2    1          1    2         3


