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PRATARME

Kiekvieną kartą, kai bandote sulaikyti potencialiai priešišką teisės pažeidėją, Jums, 
kaip teisėsaugos pareigūnui ar patruliuojančiam policininkui, be abejonės, iškyla klausimai:

-  kaip apsiginti, jei prireiks?
-  kaip priversti sulaikomą teisės pažeidėją paklusti reikalavimams?
Žinoma, sulaikomą asmenį Jūs daug kartų sugebėjote įkalbėti Jums paklusti. Nors tei

sės pažeidėją žodžiu įtikinti vykdyti policininko reikalavimus paprastai užima daugiau laiko, 
bet toks būdas yra geriausias. Tada išvengiama grumtynių, jėgos naudojimo, nereikalingų kū
no sužalojimų ir žmogaus orumo žeminimo. Bet pažeidėjas ne visada sutinka su policininko 
reikalavimais ir paklūsta, kartais jis pasipriešina. Šaunamojo ginklo tokioje situacijoje Jūs pa
naudoti negalite. Kovinės savigynos (paprasčiau tariant, savo kumščių) Jūs nenaudosite dėl 
dviejų pakankamai svarių priežasčių: pirma, Jūs galite pralaimėti dvikovą ir pats nukentėti ar 
susižeisti; antra, pareigūno panaudotos kovinės savigynos pasekmės yra daug sunkesnės ir 
žiauresnės negu pasekmės panaudojus specialiąsias policijos priemones.

Tokiais atvejais dažniausiai naudojama policininko guminė lazda, kuri turi kabėti ant 
Jūsų diržo, ir Jūs turite mokėti ja naudotis. Šiuo metu Lietuvoje guminės lazdos naudojimą 
reglamentuoja daugelis norminių aktų: Lietuvos Respublikos Policijos įstatymas, Lietuvos 
Respublikos Laikinasis vidaus tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Kardomojo kalini
mo įstatymas, Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių 
svečių apsaugos departamento nuostatai, Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departa
mento statutas, Vidaus reikalų padalinių konvojavimo laikinasis statutas, Pataisos įstaigų 
priežiūros ir apsaugos laikinasis statutas, Policijos patrulinės tarnybos statutas, Vidaus rei
kalų ministerijos įsakymas dėl policijos komisariatų areštinių, skirstymo punktų veiklos nuo
statų patvirtinimo. Kiekvienas jų numato sąlygas, kurioms esant kiekvienas policijos ar kitos 
tarnybos pareigūnas gali naudoti guminę lazdą prieš asmenį. Jei pasitikite savimi, tai gumine 
lazda sėkmingai apsiginsite ir sulaikysite aršų pažeidėją. Dauguma teisėsaugos pareigūnų ar 
policininkų nepasitiki gumine lazda kaip savigynos priemone (ji labiausiai tinka smūgiuoti). 
Daugelis net neįsivaizduoja, kaip sulaikyti aršų teisės pažeidėją neapdaužius jam šonų gu
mine lazda ar nepadarius kitų sunkių sužalojimų. Neandertalietis, kuris pirmasis pakėlė laz
dą nuo žemės ir panaudojo ją kaip ginklą, gal ir įvertintų policininko guminę lazdą. Tačiau jo 
lazdos panaudojimo tikslas skiriasi nuo Jūsų tikslo. Guminė lazda gali būti geras ginklas tik 
įsitikinus, kad Jūsų priešininkas neturi dar didesnės lazdos (peilio ar nudaužto butelio).

Speciali policininko lazda skirta teisėsaugos pareigūnams, ypač patruliuojantiems gat
vėse. Yra tokių situacijų, kuriose guminė lazda nepadeda pasiekti rezultato, o šaunamojo 
ginklo naudoti negalima. Tokiose situacijose Jums gali padėti speciali policininko lazda. Tai 
lazda, kurią būtina nešiotis, nes ginantis ir puolant ji yra universalesnis ir daug veiksmin
gesnis ginklas negu bet kuri kita šiuo metu policijos naudojama lazda. Ji vadinama poli
cininko lazda PR-24. Jeigu mokate ja naudotis, ji tampa viena naudingiausių specialiųjų 
priemonių.

Šios lazdos istorija yra labai sena. Viduramžių Japonijoje paprastiems žmonėms buvo 
draudžiama turėti ir nešiotis tuometinius ginklus: kardus, ietis ar net peilius. Tik kilmingieji 
ir samurajai turėjo šią privilegiją. Norėdami apsiginti nuo įvairiausių plėšikų ar net samurajų, 
valstiečiai be kitų “naminių” ginklų naudojo įrankį, skirtą girnapusėms sukti. Tai buvo kieto 
medžio lazda su prie šono pritvirtinta rankena. Įvaldžius šį “ginklą”, buvo galima sėkmingai



apsiginti nuo plėšikų ir samurajų kardo. Ši lazda japonų kalba vadinama “Tonfa”. Tik šiais 
laikais JAV buvo sukurta ir užpatentuota speciali policininko lazda PR-24, japoniškos ton- 
fos “palikuonis”. Todėl dažnai ši lazda ir yra vadinama “Tonfa”.

Šiame darbe išdėstyta policininko lazdos PR-24 naudojimo technika, aiškinami įvairių 
gynybos ir sulaikymo veiksmų atlikimo būdai. Visi aprašomi lazdos PR-24 naudojimo 
veiksmai yra iliustruoti.



1 dalis
PRADINIS KURSAS

LAZDOS PR-24 APRAŠYMAS

Lazda PR-24 yra daugiafunkcinė policininko gynybos priemonė, padaryta iš įvairių ge
ros kokybės medžiagų (MONPAC plastiko, polikarboninio plastiko, aviacinio aliuminio ir 
kitos medžiagos). Tai 61 cm ilgio, 32 mm skersmens ir 625-765 g svorio (priklauso nuo me
džiagos) lazda su trumpa rankena, statmenai pritvirtinta specialiu plieniniu varžtu ar išlieta 
kartu (1 pav.). Policininko lazda PR-24 būna įvairių modifikacijų: PR-24M, PR-24AL, PR- 
24ALTS, PR-24S, PR-24STS, PR-24X ir treniruotėms skirta PR-24STSAVT.

Ilgasis lazdos galas Trumpasis galas

a)

Duriai trumpąja rankena

Priekiniai duriai

1 pav. Policininko lazda PR-24: jos forma ir dalių pavadinimai (a); 
kai kurie veiksmai, atliekami šia lazda (b).



Stiprioji pusė -  silpnoji pusė. Norint suprasti lazdos naudojimo techniką, iš anksto rei
kia išsiaiškinti terminus stiprioji ir silpnoji pusė. Jei esate dešiniarankis, tai šaunamąjį ginklą 
nešiojatės dešinėje pusėje. Šiuo atveju dešinė ir bus stiprioji pusė. Kairė pusė, kurioje pa
prastai nešiojama lazda, vadinama silpnąja. Atitinkamai dešinė ir kairė rankos vadinamos 
stipriąja ir silpnąja. Jei esate kairiarankis, tai Jūsų stiprioji pusė yra kairė, o silpnoji -  dešinė 
(2 pav.).

Tiesioginiai ir atvirkštiniai veiksmai. Tiesioginiai veiksmai yra tokie, kai lazda perima
ma iš stipriosios pusės į silpnąją. Veiksmai, kai lazda perimama iš silpnosios pusės į stipriąją, 
vadinami atvirkštiniais (2 pav.).

2 pav. Tiesioginiai (1) ir atvirkštiniai (2) veiksmai, silpnoji ir stiprioji pusė.

PAGRINDINĖ PADĖTIS 

Įprastas lazdos laikymas

Lazdos paėmimas ir laikymas yra labai svarbus, nes tik taisyklingai laikant lazdą galima 
teisingai atlikti visus veiksmus.

Lazda PR-24 turi būti laikoma už trumposios rankenos, žemiau jos sustorėjusio ant
galio (3 pav.). Nykščiu ir rodomuoju pirštu reikia apimti rankeną taip, kad tie pirštai su
siliestų. Tada galima atlaisvinti delną ir lengvai sukti lazdą, o prireikus -  tvirtai laikyti. Pa
grindinė pozicija -  lazdą laikyti už rankenos pagrindo (4 pav.). Toks laikymas yra 
instinktyvus ir tinka ginantis lazda. Jei norite blokuotis sukdamas lazdą, rankeną turite 
perimti nuo vidurio prie pagrindo. Tai atlikti galima arba atlaisvinus delną, arba lengvai 
pastūmus rankeną.



a)

3 pav. Teisingas lazdos PR-24 laikymas (visa lazda turi priglusti prie rankos): 
padėtis iš dešinės (a) ir iš kairės (b) pusės.

4 pav. Lazdos laikymas ilgąjį jos galą nukreipus į priekį.



Lazda PR-24 visada turi būti nešiojama priešingoje nei Jūsų šaunamasis ginklas pusėje 
arba Jūsų silpnojoje pusėje (5 pav.). Jei Jūs nešiojate ginklą silpnojoje pusėje ir imate jį prie
šinga ranka, tai lazdą iš stipriosios pusės reikia imti taip pat stipriąja ranka.

Lazdai nešioti yra specialios formos žiedas, kuris laiko lazdą ir neleidžia rankenai su
kinėtis į visas puses (6 pav.). Tas žiedas gali būti tvirtinamas prie diržo. Kiekvienas polici
ninkas gali pasirinkti, kaip tvirtinti žiedą.

Jei lazda nešiojama silpnojoje pusėje, lazdos rankena turi būti nukreipta atgal (7 pav.). 
Jei lazda nešiojama stipriojoje pusėje, rankena turi būti nukreipta į priekį. Ištraukimo mo
mentu tai leidžia tinkamai paimti ir laikyti lazdą, o vėliau atlikti įvairius veiksmus.

5 pav. Lazda nešiojama priešingoje pusėje 
nei ginklas.

6 pav. Žiedas lazdai nešiotis. Žiedas kabo žemiau 
diržo, ir jo forma neleidžia lazdai sukinėtis.



7 pav. Pakabintos lazdos rankena nukreipta atgal.

Pagrindinė lazdos padėtis

Viena iš unikalių lazdos PR-24 savybių yra ta, kad ji gali būti ištraukta ir parengta 
naudoti asmeniui neleidžiant pamatyti, kad policininkas pasirengęs naudoti lazdą. Skirtingai 
nuo kitų lazdų, lazda PR-24 yra mažai matoma, kai nešiojama pagrindinėje padėtyje. Di
džioji lazdos dalis yra paslėpta už rankos, beveik visą rankeną slepia delnas. Tai turi keletą 
privalumų. Pirma, tai gerina policininko įvaizdį, daro jį mažiau pažeidžiamą. Antra, galima 
bendrauti su asmeniu jo neprovokuojant. Jei būtina naudoti prievartą, asmuo bus nepa
kankamai įvertinęs galimybę smūgiuoti ar gintis.

Stovėsena

Įprastinė stovėsena lazdą laikant pagrindinėje padėtyje yra laisva kovinė stovėsena, kai 
kojos yra pečių plotyje, o silpnoji koja -  priekyje. Labai svarbi Jūsų pozicija, kai kalbatės su 
asmeniu. Niekada negalima stovėti tiesiai: turite pasisukti į asmenį silpnąja puse, kad Jūsų 
ginklas būtų toliau nuo jo.

Lazdos PR-24 laikymo padėtis. Laikykite lazdą už trumposios rankenos stipriojoje 
rankoje taip, kad ilgasis galas būtų už alkūnės. Jei sulenksite ranką, tai trumpasis galas bus 
priekyje, o ilgasis -  gale. Pagrindinė lazdos laikymo padėtis iš šono ir iš priekio yra pa
vaizduota 8 paveikslėlyje.



Kitokia pagrindinė pozicija yra pavaizduota 9 ir 10 paveikslėlyje. Dauguma teisės pa
žeidėjų neįvertins Jūsų galimybės apsiginti lazdą laikant po ranka. Jie net neįtars, kad esate 
pasirengęs naudoti lazdą PR-24 iš pagrindinės padėties.

Lazda, imama rankomis (10 pav.), yra beveik nematoma iš šalies, nes ilgasis jos galas 
yra po ranka, o trumpasis -  apimtas kita ranka.

8 pav. Lazdos PR-24 laikymas: pagrindinė lazdos laikymo padėtis iš šono (a) ir iš priekio (b).

9 pav. Lazdos laikymo sukryžiavus rankas 
padėtis.

10 pav. Pagrindinė lazdos laikymo abiem 
rankomis padėtis.



Mokėjimas ištraukti lazdą PR-24 yra lygiai tiek pat svarbus, kaip ir kiti šiame darbe 
aprašyti veiksmai. Kai konfrontacija reikalauja fizinio kontakto, pirmas smūgis yra sunkiau
sias. Kad galėtumėte atlikti pirmą smūgį ir apsiginti, turite išmokti greitai ištraukti lazdą. 
Staigumas, netikėtumas ir tinkama stovėsena yra veiksmingo lazdos ištraukimo pagrindas. Su 
asmeniu reikia bendrauti kuo ramesniu tonu, neaštrinant konflikto, stovėti laisvai. Jūsų kojos 
turi būti pečių plotyje, keliai truputėlį (nepastebimai) sulenkti.

Kryžminis ištraukimas. Sis ištraukimo būdas naudojamas dažnai -  apie 95 procentus at
vejų. Jis pademonstruotas 11, 12 paveikslėlyje. Savo silpnąja ranka pakelkite lazdą pora cen
timetrų ir pasukite kartu su žiedu taip, kad trumpoji rankena atsidurtų priekyje. Tuo metu 
stipriąja ranka iš priekio sugriebkite lazdos rankeną ir ištraukite lazdą iš žiedo. Traukite 
lazdą tokiu greičiu ir rankeną laikykite taip laisvai, kad lazdos ilgasis galas laisvai galėtų 
apsisukti horizontalioje plokštumoje. Tegul ilgasis lazdos galas sukasi tol, kol susigretins su 
Jūsų stipriąja ranka ir atsidurs pagrindinėje padėtyje. Norėdamas sustabdyti lazdą, stipriau 
suspauskite rankeną. Kai ilgasis lazdos galas sukasi, trumpasis galas turi suktis laisvai, 
nekliūdamas į riešą. Tai labai svarbu, jei norite atlikti staigų ir stiprų smūgį.

11 pav. Kryžminis lazdos ištraukimas: lazdos siekiame stipriąja ranka (a); kad lengviau būtų ištraukti 
lazdą, kita ranka ją galima palenkti ir pastumti (b).



12 pav. Lazda imama už trumposios rankenos ir traukiama iš žiedo (a). Ilgasis lazdos galas laisvai sukasi (b) 
link Jūsų stipriosios pusės (c). Lazdai atsisukus, Jūs stovite pagrindinėje padėtyje (d).



Ištraukimas su mostu. Šis ištraukimas yra toks pat kaip ir kryžminis, tik ištraukimo me
tu Jūs ištiesiate ranką, todėl suteikiate lazdos galui didesnį sukimosi greitį ir atliekate stip
resnį smūgį (13 pav.). Reikia gerai išmokti šį ištraukimo būdą, nes tai vienas geriausių būdų 
neutralizuoti pažeidėją, kai jis atakuoja jus, ar išmušti kokį ginklą (nešaunamąjį) jam iš ran
kų. Jei neatliekate jokio veiksmo prieš pažeidėją, tai lazda atsidurs pagrindinėje padėtyje.

13 pav. Lazdos ištraukimo metu gali būti atliktas horizontalus sukamasis smūgis.

Ištraukimas iš už nugaros. Kartais galite atlikti lazdos ištraukimo iš už nugaros veiksmą 
(14 pav.). Šis veiksmas yra mažiau pastebimas iš šalies nei kiti. Kad veiksmas būtų veiks
mingas, atlikite jį kalbėdamas su asmeniu. Laisvai stovėdamas, silpnąja ranka imkite ilgąjį 
lazdos galą ir stumkite lazdą iš žiedo taip, kad rankena būtų nukreipta žemyn. Stipriąja ran
ka pasiekite rankeną už nugaros, kai ji yra arti nugaros ir nukreipta žemyn. Sugriebęs ran
keną, traukite lazdą iš žiedo. Galite ją palikti už nugaros arba laikyti pagrindinėje padėtyje.

Ištraukimas stipriąja ranka. Jei nešiojate lazdą PR-24 stipriojoje pusėje, tai stipriąja 
ranka paėmęs už trumposios rankenos, kuri yra nukreipta į priekį, traukiate lazdą į viršų. Iš
trauktą lazdą laikykite taip pat, kaip ir kitais atvejais.

Lazdos gražinimas. Lazda grąžinama kišant ilgąjį jos galą į žiedą taip, kad rankena būtų 
nukreipta atgal. Paprastai lazda grąžinama, kai ji jau yra nereikalinga, todėl ypatingų atsar
gumo veiksmų nereikia.



c) d)

14 pav. Lazdos ištraukimas iš už nugaros: pakelkite ilgąjį lazdos galą ir stumkite (a), kol kita ranka 
pasieksite rankeną (b). Ištraukęs lazdą iš žiedo (c), laikykite ją už nugaros (d).



GYVYBIŠKAI SVARBIOS ŽMOGAUS KŪNO VIETOS

Lazda PR-24 gali tapti daug universalesne ir efektyvesne teisėsaugos pareigūnų spe
cialiąja priemone, jei išsiaiškinsime žmogaus kūno gyvybei ir sveikatai nepavojingas ir pavo
jingas vietas. Įdėmiai išstudijuokite žemiau pateiktus paveikslėlius. Gindamasis ar atakuoda
mas būkite labai atsargus smūgiuodamas žmogui į kūno vietas, kurios yra ypač pažeidžiamos. 
Net nestipriu smūgiu į kai kurias kūno vietas galima sunkiai sužaloti žmogų, sukelti šoką, 
žmogus gali netekti sąmonės ar net mirti.

Praktikuodamas įvairius smūgius lazda su partneriu ar su treniruočių maišu, stenkitės 
įprasti taikyti į gyvybei ir sveikatai nepavojingas vietas. Tuomet realioje situacijoje, atlikda
mas kokį nors veiksmą ar smūgį, instinktyviai mažiau sužalosite pasipriešinusį asmenį.

Kai kurios gyvybiškai svarbios žmogaus kūno 
vietos ir taškai

Išstudijuokite žiūrėdami paveikslėlį.



1. Smilkinys. Labai jautrus ir gyvybiškai svarbus taškas. Pataikius į šį tašką, žmogus gali 
netekti sąmonės ar mirti.

2. Ausys. Dėl smūgio į ausis žmogus gali netekti sąmonės, būti sunkiai sužalotas, gali 
prarasti klausą ar mirti.

3. Akys. Dėl smūgio į akis žmogus gali netekti sąmonės, būti sunkiai sužalotas, gali prarasti 
regėjimą ar mirti.

4. Nosies kaulai. Dėl smūgio į šį tašką žmogus gali netekti sąmonės ar mirti.
5. Viršutinė lūpa. Ypač pavojingas taškas tiesiai po nosimi, virš viršutinės lūpos. Nosies 

kaulai ar pertvara po smūgio gali patekti į smegenų ertmę ir sukelti mirtį.
6. Žandikaulis. Pavojingi taškai yra žandikaulio sąnarių sritis, žandikaulio kampai. Smūgis į 

žandikaulį gali sutriuškinti jį arba skruostikaulį.
7. Gerklė. Labai pažeidžiama. Smūgis gali sunkiai sužaloti kvėpuojamąją gerklę, gali sutrikti 

kvėpavimas, žmogus gali mirti.
8. Saulės rezginys. Taip pat pavojingas širdies plotas. Po smūgio žmogus patiria šoką, gali 

mirti.
9. Kirkšnis. Smūgis gali sukelti skausmą ir šoką.
10. Kaklas iš nugaros pusės. Labai pažeidžiamas. Smūgis gali sukelti šoką ar mirtį.
11. Įdubimas už ausies. Naudojamas kovinėje savigynoje (be lazdos). Smūgis į šį tašką gali 

sunkiai sužaloti ar sukelti mirtį.
12. Vidaus organai (inkstai, antinksčiai) labai jautrūs. Smūgis gali sukelti šoką.
13. Uodegikaulis. Smūgis gali sukelti šoką.
14. Raktikaulis. Daugeliu atveju nėra pavojingas gyvybei, tačiau pataikius lazda lengvai 

lūžta.
15. Alkūnės sąnariai. Ypač jautri vieta, smūgis gali išnarinti ar sulaužyti sąnarį. Smūgiuojant 

galima sužaloti, sulaikant -  tik sukelti skausmą.
16. Kelio sąnariai. Smūgis gali išnarinti ar sulaužyti sąnarį ir kelio girnelę.
17. Viršutinė nugaros dalis (mentė). Efektyvus smūgiavimo plotas. Naudojamas kontroliuoti 

sulaikomą asmenį.
18. Išorinė plaštakos dalis. Smūgis per plaštaką priverčia ištiesti pirštus. Smūgiuojant galima 

sužaloti, sulaikant -  tik sukelti skausmą.
19. Viršutinė pilvo dalis pavojinga esant stipriems smūgiams, nes sukratomi vidaus organai ir 

sukeliamas skausmas.
20. Blauzda, blauzdikaulis yra labai jautrios, tačiau nepavojingos vietos. Jei lūžta 

blauzdikaulis ar šeivikaulis, galimos sunkios pasekmės.
21. Keltis. Jautri, tačiau nepavojinga vieta.
22. Achilo sausgyslė (kulnas iš galo). Smūgiuojant kulnas laikinai tampa neveiksmingas.
23. Riešo vidinė dalis. Labai efektyvus smūgiavimo plotas. Smūgiuojant galima sužaloti, 

sulaikant -  sukelti skausmą.
24. Apatinė pilvo dalis -  nepavojinga vieta, smūgio metu sukeliamas skausmas.

I. Gyvybei ir sveikatai pavojingos vietos.
Galva:
Smilkinys. Akys. Ausys. Nosies kaulas. Viršutinė lūpa. Žandikaulis. Įdubimas už ausies.

Gerklė. Kaklas iš nugaros pusės.
Kūnas:
Krūtinės ląsta. Saulės rezginys. Kirkšnis (lytiniai organai). Vidaus organai (inkstai).

Stuburas. Uodegikaulis.



Smūgio i gyvybei ir sveikatai pavojingas vietas poveikis.
Smūgio pasekmė -  galimas ilgalaikis sunkus kūno sužalojimas. Įgytos traumos gali su

kelti žmogui šoką, jis gali prarasti sąmonę ar net mirti.
II. Sveikatai pavojingos vietos.
Kūnas:
Pečiai. Raktikaulis. Viršutinė nugaros dalis (mentės). Pilvo sritis (stiprūs smūgiai).
Galūnės:
Alkūnės sąnariai. Riešo sąnariai. Kelio sąnariai. Plaštakos (stiprūs smūgiai).
Smūgio i sveikatai pavojingas vietas poveikis.
Smūgio pasekmė gali būti ilgalaikis arba trumpalaikis nesunkus kūno sužalojimas. 

Įgytos traumos gali sukelti žmogui šoką arba skausmą.
III. Gyvybei ir sveikatai nepavojingos vietos.
Kūnas:
Pilvo presas (nestiprūs smūgiai). Sėdmenys. Visas kūnas (esant nestipriems smūgiams).
Galūnės:
Blauzda. Šlaunis. Keltis. Achilo sausgyslė. Viršutinė rankos dalis (bicepsas). Apatinė 

rankos dalis (dilbis). Plaštakos (nestiprūs smūgiai). Riešo sąnariai (nestiprūs smūgiai). Alkū
nės sąnariai (nestiprūs smūgiai).

Smūgio i gyvybei ir sveikatai nepavojingas vietas poveikis.
Smūgio pasekmė gali būti trumpalaikis, kartais ilgalaikis lengvas kūno sužalojimas. Įgy

tos minimalios traumos gali sukelti tik skausmą.

VEIKSMAI IŠ PAGRINDINĖS PADĖTIES

Gynyba

Galima greitai ir daugeliu atvejų instinktyviai atlikti blokus iš pagrindinės padėties (žr. 
8 pav.) penkiomis skirtingomis kryptimis. Be to, galite nebijoti, kad Jūsų ranka bus sužeista 
kumščiu ar kitu daiktu, kaip paprastai atsitinka, jei blokuojama paprasta lazda. Laisva ranka 
reikia dengti savo galvą nuo galimų smūgių iš kito šono. Ji laikoma galvos ar smakro aukštyje 
taip, kad būtų galima greitai reaguoti ir apsiginti nuo smūgio į veidą.

Paėmimas. Labai svarbu blokavimo ir smūgio atlaikymo metu tinkamai (t.y. prie paties 
pagrindo) laikyti lazdos PR-24 rankeną. Be to, ilgąjį lazdos galą būtina prispausti prie al
kūnės. Norėdamas taip padaryti, lenkite riešą truputėlį į priekį, kol lazdos galas atsirems į 
alkūnę.

Stovėsena. Pagrindinėje padėtyje (žr. 8 pav.) turi būti laisva kovinė stovėsena. Reikia 
įsitikinti, kad svoris yra vienodai paskirstytas abiem kojom, ir visas Jūsų kūnas išlieka lanks
tus. Blokuojant smūgį, atlaikyti turi Jūsų raumenys, o ne kaulai.

Viršutinis blokas. Iš pagrindinės padėties keliame ranką su lazda tol, kol bicepsas at
sidurs šalia galvos ir alkūnė bus sulenkta apie 90° kampu (15 pav.). Įpraskite prispausti 
bicepsą prie galvos. Darydamas tai automatiškai, nepamirškite, jog turi likti tarpas tarp dil
bio ar trumposios rankenos ir viršugalvio, kad blokavimo metu nesusižeistumėte galvos.

Blokas iš stipriosios pusės. Norėdamas atlikti bloką nuo smūgio į krūtinę ar į galvą iš 
šono, ženkite nedidelį žingsnį į priekį ir laikydamas už trumposios rankenos pakelkite lazdą 
taip, kad trumpasis galas būtų nukreiptas į viršų, o visa lazda būtų vertikalioje padėtyje.



Įsitikinkite, kad lazda gerai prispausta prie rankos, nes kontakto metu smūgį atlaikyti turi 
visas kūnas, ne tik ranka.

15 pav. Viršutinis blokas. Išlaikykite 16 pav. Blokas iš stipriosios pusės,
pakankamą atstumą tarp trumposios 

lazdos rankenos ir savo galvos.

Trumpoji rankena nukreipta link Jūsų, bet ne tiesiai į Jus. Jei smūgis nustums ranką, 
rankenos galas neužkliudys Jūsų galvos. 16 paveikslėlyje pavaizduotas taisyklingas blokas iš 
stipriosios pusės.

Blokas iš silpnosios pusės. Norėdamas blokuoti smūgį iš silpnosios pusės, pasisukite ant 
silpnosios kojos tiek, kad stiprusis petys, ranka ir lazda atsidurtų silpnojoje pusėje. Taip 
pasisukus, stiprioji koja liks užpakalyje ir lengviau bus blokuoti stiprų smūgį. Lazdos padėtis 
tokia pati, kaip ir prieš tai darytame bloke, t.y. lazda yra vertikalioje padėtyje ir gerai 
prispausta prie rankos. Atkreipkite dėmesį, kad rankenos galas neturi būti nukreiptas į Jūsų 
veidą. Šis blokas pavaizduotas 17 paveikslėlyje.

Blokas žemyn. Šis blokas yra greitai ir lengvai atliekamas iš pagrindinės padėties norint 
blokuoti smūgį ar spyrį iš apačios. Yra dar vienas blokas žemyn, atliekamas abiem rankomis. 
Jis yra stipresnis nei viena ranka, bet nėra toks staigus, kaip šis. Atlikdamas šį bloką, truputį 
sulenkite kelius ir atstatykite lazdą priešais save horizontalioje padėtyje. Šis blokas pavaiz
duotas 18 paveikslėlyje.

Vidurinis blokas. Šis blokas yra skirtas blokuoti smūgį į galvą. Pakelkite lazdą iš pa
grindinės padėties prieš save ir atremkite silpnąją ranką į lazdos trumpąjį galą (19 pav.). Vi
durinis blokas nėra pastovus. Blokuojant galima pasisukti į bet kurią pusę. Norint tai atlikti, 
reikia stovėti laisvai ir suktis kaip bokse.

Silpnąja ranka laikydamas trumpąjį lazdos galą, neapkabinkite jo pirštais, nes smūgio 
metu kumštis ar kitas daiktas gali kliudyti pirštus ir sužeisti. Taip pat silpnąja ranka atrėmę



trumpąjį lazdos galą, laikykite jį toliau nuo veido ar galvos, kad stipraus smūgio metu, jei 
neatlaikysite jo, lazdos rankena nepataikytų Jums į veidą ar galvą.

17 pav. Blokas iš silpnosios pusės. 18 pav. Blokas žemyn.

19 pav. Vidurinis blokas.



Duriai

Dūris yra atliekamas mažesne jėga, bet greičiau nei stūmimo veiksmas. Iš pagrindinės 
padėties galite atlikti dūrį lazdos PR-24 galu. Si lazda yra daug veiksmingesnė nei Jūsų kum
štis. Taigi prieš smūgiuodamas visada atsiminkite: boksininkas su bokso pirštinėmis gali no
kautuoti priešininką. Smūgio jėga su bokso pirštinėmis paskirstoma gana dideliame plote, 
todėl susilpnėja kontaktas. Jei smūgiuojate kumščiu, pasekmės yra sunkesnės, nes jis kon
centruoja smūgį į daug mažesnį plotą. Lazda PR-24 koncentruoja smūgį į dar mažesnį plotą, 
nes jos skersmuo yra tik 32 mm. Taigi reikia kontroliuoti jėgą, kuria atliekate dūrį, ir atlikti jį 
į sveikatai ir gyvybei nepavojingas vietas. Negalima smūgiuoti į veidą, gerklę, kaklą, stuburą 
ir kitas pavojingas vietas.

Priekinis dūris. Pagrindinėje padėtyje pakelkite lazdą iki horizontalios padėties. Trum
poji rankena turi būti vertikalioje padėtyje. Atlikdamas dūrį, nepasvirkite per daug į priekį ir 
netieskite per daug į priekį rankos, nes rizikuojate prarasti pusiausvyrą ar net lazdą. Atlikite 
šį dūrį taip pat, kaip atliekate smūgį kumščiu.

Teisingas dūris lazda PR-24 pavaizduotas 20 paveikslėlyje. Treniruotis galima į bokso 
kriaušę ar panašų tinkamą daiktą. Treniruokitės taip, kaip boksininkai treniruoja savo smū
gius kumščiu. Kita ranka galima dengtis nuo galimų smūgių. Nesilenkite per daug į priekį.



20 pav. Priekinis dūris: prieš atlikdamas dūrį, lazdą laikykite pagrindinėje padėtyje (a), sulenkite ranką 
per alkūnę (b) ir stumkite trumpąjį lazdos galą į priekį, kol ranka visiškai išsities (c), o kita ranka denkite

savo veidą nuo galimų smūgių iš šono (d).

Užnugarinis dūris. Šis dūris paprastai yra taikomas asmeniui, puolančiam Jus iš už 
nugaros, neutralizuoti, pavyzdžiui, kai šnekatės su kitu asmeniu. Jis gali būti taikomas laisvai 
erdvei tarp Jūsų ir minios susikurti. Norint atlikti ši dūrį, reikia tik stumti stipriąją ranką 
atgal. Šis veiksmas yra sunkiai pastebimas iš šalies, nes yra staigus ir trumpas. Tai leidžia 
atlikti veiksmą be liudytojų, ir tik Jūsų priešininkas žino, ką darote. Šis veiksmas, kaip ir 
priekinis dūris, yra labai galingas, todėl reikia įvertinti smūgio jėgą ir kryptį. Atliekant 
užnugarinį dūrį, Jūsų ranka ir lazda turi būti horizontalioje padėtyje.

21 pav. Prieš užnugarinį durį lazdos rankeną galima pasukti į horizontalią padėtį.



Lazdos rankena gali būti dvejose padėtyse. Jei rankena yra horizontalioje padėtyje (21 
pav.), tai dūrio trajektorija bus horizontalioje plokštumoje. Jei rankena yra vertikalioje pa
dėtyje, tai dūrio metu lazdos galas kyla į viršų, ir dūris yra kylantis į viršų (22 pav. i. Keičiant 
rankenos padėtį, galima keisti užnugarinio dūrio kryptį. Pavyzdžiui, jei kas nors Jus užpuola 
iš už nugaros ir bando apkabinti kaklą, tai dūris, rankeną laikant vertikaliai, bus iš apačios. 
Jis yra veiksmingesnis nei tiesus. Bet jei kas nors bando priartėti prie Jūsų iš už nugaros ir 
ištraukti Jūsų ginklą, tai tinkamesnis bus tiesus dūris.

22 pav. Užnugarinis duris lazda PR-24 rankeną laikant vertikaliai.

Dūris trumpąja rankena. Dūris rankenos galu gali būti atliekamas asmeniui, stovinčiam 
prie stipriosios pusės. Sis veiksmas taip pat tinka minioje, kai nepajėgiate susitvarkyti su 
žmonėmis, stovinčiais priešais Jus ar šone. Ilgasis ir trumpasis lazdos galas yra nukreiptas į 
priekį ir atgal, todėl asmuo, stovintis šone, gali manyti, kad Jūs prieš jį nenaudosite lazdos.

Norint atlikti dūrį trumpąja rankena, lazdą reikia laikyti pagrindinėje padėtyje. 
Nukreipkite rankeną link to asmens, į kurį norite smūgiuoti, ir staigiai pasukęs ranką durkite 
rankena tiesiai į asmenį (23 pav.). Paprastai keli dūriai vienas po kito yra daug veiksmingesni 
nei vienas stiprus dūris. Kad dūris būtų veiksmingesnis, ilgąjį lazdos galą laikykite prie šono 
ar net spauskite alkūne. Lavinkite šį veiksmą tol, kol jis taps instinktyvus, nes tai yra Jūsų 
stipriosios pusės veiksmas, kuris gali būti panaudotas, kai priešininkas kėsinsis į Jūsų ginklą.



23 pav. Duris lazdos PR-24 trumpąja rankena.

Smūgiai

Smūgis plokštuma ir smūgis trumpuoju galu. Smūgis plokštuma, kaip ir smūgis trum
puoju galu, yra labai veiksmingas. Abu smūgiai gali būti atlikti į įvairias priešininko kūno 
vietas, jei jis bandytų sugriebti Jus ar smūgiuoti Jums.

24 pav. Smūgis plokštuma į priešininko šoną. 25 pav. Smūgis plokštuma į priešininko ranką, kai jis 
sugriebė pareigūną.



26 pav. Smūgis plokštuma, kai priešininkas 
kėsinasi atimti pareigūno ginklą.

27 pav. Smūgis lazdos trumpuoju galu į 
priešininko alkūnę.

Smūgis plokštuma paprastai yra mažiau skausmingas nei dūris. Skirtingai nuo dūrio, 
kuris gali būti atliktas bet kuriuo iš trijų lazdos PR-24 galų, smūgiai yra atliekami šonine 
lazdos plokštuma, dažniausiai ties šonine rankena, kuria yra blokuojama. Smūgiai gali būti 
atliekami norint neutralizuoti priešininką, sustabdyti jo smūgiuojančią ranką arba pasirengti 
kitam veiksmui.

Pradinė padėtis atliekant smūgius yra pagrindinė padėtis, o taisyklinga stovėsena yra 
laisva kovinė stovėsena. Atlikdamas šį veiksmą, kūno svorį perkelkite atgal ant kojos, esan
čios toliau nuo priešininko. Smūgiuodamas stipriąja koja ženkite žingsnį link priešininko. 
Stenkitės smūgiuoti ta lazdos dalimi, kuri yra tiesiai prieš šoninę rankeną.

Kad neprarastumėt pusiausvyros, ženkite nedidelį žingsnį ir pasilikite laisvoje k o v in ė je  
stovėsenoje. Gali būti keli skirtingi smūgiai į įvairias kūno vietas. 24-27 paveikslėlyje pavaiz
duoti keli šio smūgio variantai.

Sukimo veiksmai

Dauguma policijos pareigūnų nėra labai geri kovos menų (pavyzdžiui, dziudo, karate 
arba net bokso) meistrai. Kai kurie policijos valdininkai nepalankiai žiūri į policininkus, įval
džiusius karate ar dziudo ir naudojančius tai gatvėje. Tačiau šiandien dauguma teisėsaugos 
institucijų pritaria, kad pareigūnai būtų mokomi kovos menų, nes pažeidėjai dažnai yra tai 
įvaldę. Lauko pratybos JAV parodė, kad lazda PR-24 gali būti veiksmingas įrankis prieš as
menis, kurie gali nesunkiai nugalėti policininką, neturintį lazdos. Sukimo veiksmai ypatingi 
tuo, kad jie gali būti atlikti tik su lazda PR-24, su paprasta lazda jų atlikti negalima.

Sukimo veiksmai. Lazdos sukimas laikant ją už trumposios rankenos ir staigiu rankos 
mostu priverčiant ilgąjį galą suktis puslankiu sukuria labai didelę jėgą ir greitį. Sis veiksmas 
leidžia nuginkluoti nešaunamuoju ginklu ginkluotą asmenį, atlikti smūgį ar išlaikyti minią



reikiamu atstumu. Taip pat jis gali būti naudojamas kaip blokas. Niekada nenaudokite šio 
veiksmo smūgiui į veidą ar į kitas pavojingas vietas, išskyrus atvejus, kai kyla pavojus Jūsų ar 
aplinkinių žmonių gyvybei bei sveikatai ir nėra kitos išeities.

Tiesioginis f priekinis j sukimo veiksmas. Tiesioginis sukimo veiksmas yra atliekamas iš 
pagrindinės padėties. Jūsų stiprioji ranka turi būti horizontalioje padėtyje, o trumpoji ran
kena -vertikalioje padėtyje. Įsitikinkite, kad gerai paėmėte rankeną ir ji neišslys sukimo me
tu. Nykščiu ir rodomuoju pirštu apėmęs rankeną, neatleisdamas ją laikote, o kitus tris pirštus 
truputį atleidžiate, kad lazda galėtų suktis.

Atlikdamas tiesioginį sukimo veiksmą, silpnąją ranką pakelkite taip, kad lazdos galas 
nekliudytų rankos (rankos pakėlimas taip pat atlieka vaidmenį -  atkreipia priešininko dė
mesį). Tuo pat metu atliekame lazdos sukimą nuo stipriosios pusės link silpnosios puslankio 
trajektorija. Mosto metu ranką ištiesiame kiek galime. Kuo toliau stiprioji ranka išsitiesia, 
tuo stipresnis bus smūgis lazdos galu.

Po šio veiksmo Jūsų ranka atsiduria prie kito šono, o ilgasis lazdos galas lieka už 
nugaros.

Atgalinis sukimo veiksmas. Norėdamas sugrąžinti lazdą į pagrindinę padėtį, atliekate 
atgalinį sukimo veiksmą (nuo silpnosios link stipriosios pusės). Šis sukimo veiksmas taip pat 
gali būti atliekamas smūgiuojant priešininkui.

Atgalinis sukimo veiksmas yra daug stipresnis nei tiesioginis, nes šiuo atveju lazdos ga
las nueina tolesnį kelią, kol pasiekia priešininką. Po tiesioginio sukimo smūgio, kai ranka pa
silieka prie silpnojo šono, iš karto atliekate mostą ranka nuo silpnojo šono link stipriojo taip, 
kad lazdos galas judėtų puslankiu. Jūsų rankos mosto sukurta jėga gali nustebinti ne tik pa
žeidėją, bet ir Jus.

Tiesioginis ir atgalinis sukimo veiksmas gali būti atliktas kartu. 28, 29 paveikslėlyje pa
vaizduotas tiesioginis ir atgalinis lazdos PR-24 sukimo veiksmas.



28 pav. Tiesioginis lazdos PR-24 sukimo veiksmas: pradinė padėtis prieš lazdos sukimo veiksmą ta). 
Atlikdamas mostą ranka, leiskite lazdai laisvai suktis (b). Kontakto metu rankena ir lazda turi būti 

ištiestos į priekį (c), o kita ranka pakelta virš lazdos, kad nekliudytų jai suktis (d).



29 pav. Atgalinis lazdos PR-24 sukimo veiksmas: prieš atgalinį sukimo veiksmą gerai užsimokite (a) ir visu 
kūnu sukite lazdą atgal (b). Kontakto metu ranka ir lazda turi būti ištiestos į priekį (c). Po veiksmo lazda

sugrįžta į pagrindinę padėtį (d).

30 pav. Pradinė padėtis prieš atliekant vidinį sukimo veiksmą.



Keli žodžiai apie atsargumą. Ne visada smūgis lazda yra geriausia išeitis. Bet jei rei
kalinga jėga, smūgiuokite kiek galima stipriau. Jūs neturite duoti galimybės priešininkui. 
Smūgių jėga ir greitis gali būti labai dideli, todėl smūgiai į galvą ir kitas gyvybei pavojingas 
vietas gali būti mirtini.

31 pav. Vidinis lazdos PR-24 sukimo veiksmas: atlikdamas mostą į priekį, leiskite ilgajam lazdos galui judėti 
žemyn (a). Kontakto metu ranka ir lazda ištiestos i priekį (b). Po smūgio lazdos galas sukasi aukštyn (c). 

Atlikus veiksmą, lazda laikoma pagrindinėje padėtyje (d).



Vidinis sukimo veiksmas. Norėdamas atlikti sukimo veiksmą iš vidaus, lazdą laikykite 
pagrindinėje padėtyje, ranką nuleidęs prie šono. Pasukite trumpąją rankeną taip, kad jos 
galas atsidurtų ties koja (30 pav.). Sukite lazdą dideliu vertikaliu apskritimu priešais save. 
Lazdos galas iš pradžių juda žemyn už Jūsų, po to į viršų priešais Jus ir galų gale vėl į pradinę 
padėtį. Viso sukimo veiksmo metu rankeną laikote horizontalioje padėtyje (31 pav.).

Po to, kai atlikote vidinį sukimo veiksmą, ir lazda sugrįžo į pagrindinę padėtį, esate pa
sirengęs atlikti bet kokį kitą veiksmą. Atminkite vieną seną aksiomą: “Jei iš pirmo karto ne
pavyko, bandykite dar kartą”.

Lavinkite šiuos veiksmus su maišu, bet nebūtina kiekvieną kartą smūgiuoti į maišą. 
Bandykite sukimo veiksmą, kad galėtumėte įvertinti distanciją ir apskaičiuoti jėgą.

Kai išmoksite gerai atlikti sukimo veiksmus, pamatysite savo pranašumą ir kartu suge
bėjimą atlikti kontraveiksmus prieš pažeidėjus, ginkluotus nešaunamaisiais ginklais (pavyz
džiui, buteliais, peiliais ir kt.).

Stiprus sukimo veiksmas. Sis veiksmas yra patogus, kai esate arti priešininko, nes yra 
staigus ir stiprus. Šį veiksmą atlikite abiem rankomis. Laikydamas lazdą pagrindinėje pa
dėtyje, sugriebkite trumpąjį galą silpnąja ranka (žr. 10 pav.), stipriąją ranką atpalaiduokite. 
Vienu metu traukite trumpąjį galą link savęs ir stumkite rankeną nuo savęs taip, kad ilgasis 
galas judėtų į priekį. Po kiekvieno smūgio grąžinkite lazdą į pagrindinę padėtį.

Kombinacijos

Ypatingai veiksminga technika yra įvairių smūgių ir sukimo veiksmų, atliekamų vienas 
po kito, derinimas. Pradėkite nuo vidinio sukimo veiksmo. Po to iš pagrindinės padėties 
atlikite tiesioginį lazdos sukimo veiksmą ir iškart atgalinį.

Į PRIEKĮ IŠTIESTOS LAZDOS 
PADĖTIS

Jei jau gerai susipažinote su veiksmais, atliekamais iš pagrindinės lazdos laikymo pa
dėties, galite pradėti mokytis veiksmų, atliekamų iš į priekį galu nukreiptos lazdos padėties 
arba vadinamosios “ilgosios lazdos” padėties. Tokie veiksmai gali būti blokai, dūriai, rankos 
užlaužimas, rankos užlaužimas ir sulaikymas, rankos užlaužimas ir antrankių uždėjimas.

Laikydamas lazdą pagrindinėje padėtyje, atlikite lėtą lazdos sukimą ir sugriebkite ilgąjį 
lazdos galą silpnąja ranka, kai lazda nukreipta tiesiai į priekį. Stovėti reikia laisvoje kovinėje 
padėtyje. Kūno svoris turi būti paskirstytas abiem kojoms (32 pav.).

PASTABA. Ilgąjį lazdos galą sugriebkite taip, kad delnas būtų nukreiptas žemyn 
(nykštys turi būti nukreiptas link Jūsų). Įsitikinkite, kad lazdos paėmimas silpnąja ranka yra 
teisingas, nes po to reikės atlikti kitus veiksmus iš šios padėties.

Kai kalbatės su asmeniu lazdą laikydamas pagrindinėje padėtyje, staigiu lazdos pasu
kimu galite ją perimti į “ilgosios lazdos” padėtį. Jei manote, kad asmuo gali sukelti Jums 
rūpesčių, tai lazdą galite laikyti ištiestą į priekį. Ne visada būtina nukreipti lazdą į pažeidėją. 
Jei asmuo ramus, galima lazdą laikyti abiem rankomis nuleistą žemyn taip, kad ji būtų 
horizontalioje padėtyje. Šioje padėtyje bet kuriuo metu esate pasirengęs panaudoti lazdą 
arba refleksiškai blokuoti priešininko ataką.



32 pav. Lazdos perėmimas į “ilgosios lazdos” padėtį, kita ranka laikykite lazdą už ilgojo galo.

Blokai

Viršutinis ir žemutinis blokas. Norėdamas blokuoti priešininko smūgį iš viršaus, pakel
kite rankas lazdą PR-24 laikydamas virš galvos. Skirtingai nuo viršutinio bloko, atliekamo iš 
pagrindinės padėties, darant bloką abiem rankomis, nereikia stipriosios rankos bicepso pri
spausti prie galvos. Bet reikia žiūrėti, kad trumpoji rankena būtų pakankamai toli nuo galvos 
ir smūgio metu nepasiektų jos. Blokavimo metu, kai vyksta kontaktas, reikia ištiesti 
silpnosios rankos pirštus. Jūsų pirštai neturi apglėbti lazdos galo, tik delnas turi remtis į jį (33 
P 3 V . ) . ^

Žemutinis blokas atliekamas panašiai, tik jis yra nukreiptas žemyn.
Stipriosios ir silpnosios pusės blokai. Norėdamas blokuoti smūgį iš stipriosios ar silp

nosios pusės, lazdą laikykite prieš priešininko smūgį taip, kaip aprašyta anksčiau. Galite 
blokuoti ilguoju lazdos galu įvairiose padėtyse: horizontalioje, vertikalioje arba vidurinėje 
padėtyje laikydamas lazdą taip, kad ji pasitiktų priešininko smūgį ir sustabdytų jį.

Vidurinis blokas. Viduriniu bloku iš “ilgosios lazdos” padėties galite blokuoti prieši
ninko smūgius, nukreiptus į Jus iš bet kurios pusės. Sis blokas ypač naudingas, kai bandoma 
gintis nuo kairės ar dešinės rankos smūgių kombinacijos. 34 paveikslėlyje matyti, kad ap
verstos “V” raidės formos blokas, sudarytas iš lazdos ir silpnosios rankos, veiksmingai saugo 
visą plotą priešais Jus. Kad šis blokas būtų veiksmingesnis, sukite apverstą “V” aplink taip, 
kaip boksininkas naudoja rankas gindamasis nuo įvairių smūgių. 34 paveikslėlyje pavaiz
duotas veiksmas alternatyvus silpnosios pusės blokui.



Po tokių blokų, sustabdančių priešininko smūgį, natūraliai galima atlikti veiksmą, vadi
namą “dūriu ilguoju lazdos galu”.

33 pav. Vidurinis blokas lazdą laikant 
abiem rankomis.

34 pav. Gynyba nuo smūgio iš silpnosios pusės.

Duriai

Dūris ilguoju lazdos galu. Priekinis dūris iš “ilgosios lazdos” padėties yra vadinamas 
dūriu ilguoju lazdos galu. Jis yra atliekamas abiem rankomis: viena ranka nukreipia lazdą 
PR-24, o kita -  suteikia dūriui jėgą. Pradinė padėtis prieš atliekant dūrį ilguoju lazdos galu 
yra į priekį nukreiptos lazdos padėtis. Dūrio ilguoju lazdos galu privalumas yra tas, kad ne
keičiant kūno padėties galu galima pasiekti daug toliau. Kokia ilga bebūtų priešininko ranka, 
Jūs lazdos galu sugebėsite pasiekti priešininką anksčiau nei jis Jus (35-37 pav.).

Laikydamas lazdą, nukreiptą galu į priekį, atleiskite silpnąją ranką taip, kad lazda pa
kankamai laisvai galėtų slysti pirmyn. Stipriąja ranka stumkite rankeną į priekį tol, kol ji 
pasieks silpnąją ranką, ir nedelsdamas grąžinkite vėl į pradinę padėtį.

Dūris ilguoju lazdos galu turi būti atliekamas labai greitai, taigi stumti ir traukti lazdos 
rankeną reikia kaip galima greičiau. Atlikdamas staigius judesius, nesuteiksite progos prieši
ninkui sugriebti lazdą.



35 pav. Pradinė padėtis prieš atliekant durį 36 pav. Dūrio metu stiprioji ranka stumia lazdą,
ilguoju lazdos PR-24 galu. o silpnoji -  nukreipia lazdą reikiama kryptimi.

Dūrio ilguoju lazdos galu pranašumas tas, kad galima pasiekti priešininką stovint toliau 
nuo jo ir visada anksčiau nei jis Jus. Kiti du pranašumai yra tie, kad Jūs smūgiui visada 
naudojate savo stipriąją ranką, o kontakto plotas yra daug mažesnis nei kumščio. Tai su
teikia smūgiui didesnę jėgą. Dėl šių pranašumų dūris ilguoju lazdos galu yra idealus veiksmas 
miniai kontroliuoti. Kai lavinate dūrį, bandykite atlikti kelių veiksmų seriją.



b)
37 pav. Duris ilguoju lazdos galu, kai priešininkas smūgiuoja ranka: pradinė padėtis (a). Dūrio 

metu ženkite žingsnį į šoną, kad išvengtumėte priešininko smūgio, jei nepavyks jo sustabdyti (b).

Rankos užlaužimo formulė

Laikant lazdą, ilguoju galu nukreiptą į priekį, galima atlikti vieną iš svarbiausių lazda 
PR-24 atliekamų veiksmų -  rankos užlaužimą ir rankų surakinimą. Šiuos veiksmus geriausiai 
atlikti, kai esate priešais pažeidėją, atsisakiusį paklusti Jūsų reikalavimams. Pagrindiniai 
užlaužimo veiksmai yra pavaizduoti 38-44 paveikslėlyje.

Rankos užlaužimas ir sulaikymas

Jei Jūs stovite priešais pažeidėją, ir Jūsų stiprioji ranka yra dešinė, tai priešais yra kai
rioji pažeidėjo ranka, todėl užlaužiate kairiąją ranką. Jei Jūs esate kairiarankis, tai užlaužiate 
pažeidėjui dešinę ranką.

38 pav. Pradinė padėtis prieš priešininko rankos, esančios prieš Jūsų stipriąją ranką, užlaužimą.



39 pav. Pakišame lazdą priešininkui po pažastimi.

40 pav. Lazdos trumpąją rankeną leiskite ties priešininko riešu, o ilgąjį 
lazdos galą sugriebkite savo silpnąja ranka.

Norint išmokti atlikti užlaužimą, Jums reikia partnerio, su kuriuo galėtumėte treniruo
tis. Iš pradžių stovėkite priešais partnerį lazdą ištiesęs į priekį. Stumkite lazdos galą part
neriui po pažastimi, kaip parodyta 39 paveikslėlyje (iš pradžių įsitikinęs, kad atliekate veiks
mą prieš reikiamą ranką). Po to pasukite trumpąją rankeną į horizontalią padėtį nukreip



damas ją nuo partnerio. Tuo pat metu leiskite rankeną žemyn (tada kitas lazdos galas kyla į 
viršų, po pažastimi), kol paliesite jo ranką 5-10 cm aukščiau riešo (40 pav.). Ženkite žingsnį 
už jo nugaros (savo stipriąja puse) ir silpnąja ranka sugriebkite lazdos galą. Patraukite ilgąjį 
lazdos galą prie savęs ir spauskite jį žemyn. Tuo pat metu, trumpąją rankeną laikydamas kita 
ranka ir fiksuodamas partnerio riešą, kelkite ir spauskite jį prie jo nugaros vidurio (41 pav.). 
Kai jo riešas pasiekia nugaros vidurį, ženkite už jo, atleiskite ilgąjį lazdos galą ir savo silpnąja 
ranka stipriai paimkite už partnerio laužiamos rankos bicepso (42 pav.). Laikydamas part
nerio bicepsą, riešu spauskite lazdos galą žemyn (toks laikymas už partnerio bicepso fak
tiškai neduoda jam galimybės ištrūkti iš užlaužimo) (43, 44 pav.).

41 pav. Ilgąjį lazdos galą traukite žemyn, o stipriąja ranka fiksuokite priešininkui riešą.

42 pav. Priešininko riešas turi atsidurti jam ties nugaros viduriu.



43 pav. Silpnąja ranka sugriebkite priešininkui 44 pav. Jei sulaikytas asmuo priešinasi, galima
rankos bicepsą ir riešu spauskite ilgąjį stipriau spausti ilgąjį lazdos galą ir kelti

lazdos galą žemyn. užlenktą ranką aukščiau.

Savo partneriui nenaudokite visos jėgos ir nelaikykite jo labai ilgai, nes šis užlaužimas 
gali sukelti didelį skausmą net nepadarydamas jokių sužeidimų.

Ranką užlaužti galite iš įvairių padėčių, jei tik atliekate teisingai. Faktiškai galite jį 
lengvai atlikti stovėdamas už partnerio (45-48 pav.).

46 pav. Prakiškite lazdą tarp priešininko rankos 
ir šono.

45 pav. Pasirengimas rankos užlaužiinui, kai 
priešininkas stovi šalia Jūsų stipriojo šono.



47 pav. Žengdamas žingsnį atgal, sučiupkite ilgąjį 
lazdos galą ir fiksuokite priešininko riešą.

48 pav. Atsidūręs už priešininko nugaros, baikite 
rankos užlaužimą jau žinomais veiksmais.

Ką daryti, jei nepavyko? Jūs turite mokėti atlikti įvairaus sudėjimo žmonėms rankos 
užlaužimą. Kartais gali atsitikti, kad Jums nepasisekė atlikti šio užlaužimo dėl įvairių prie
žasčių. Jei nepasisekė, nebandykite atlikti šio veiksmo dar kartą. Jei asmuo išsilaisvino iš 
užlaužimo, reiškia, jis pasipriešino Jums. Jei nesugebėsite atlikti veiksmo iki galo, ženkite 
žingsnį atgal ir bandykite atlikti kitus veiksmus. Labai veiksmingi gali būti smūgiai sukant 
lazdą. Gali būti, kad Jūs instinktyviai panaudosite kokius nors veiksmus ir komandas.

PASTABA. Sis rankos užlaužimas nėra skirtas asmens sulaikymui dedant antrankius. 
Jei patrauksite savo silpnąją ranką norėdamas paimti antrankius, asmuo gali ištrūkti iš už
laužimo. Norint kontroliuoti asmenį dedant jam antrankius, reikia naudoti rankos užlau
žimą, skirtą antrankiams uždėti. Tačiau čia gali būti ir išimčių. Jei asmenį laikote prispaudęs 
prie sienos ar parvertėte ant žemės užlaužęs jam ranką, tai jis nesugebės ištrūkti, kol laikysite 
jį viena ranka, o kita dėsite antrankius.

Rankos užlaužimas ir antrankiu
L

uždėjimas

Užlaužimas silpnąja ranka yra naudojamas tada, kai norite kontroliuoti asmenį 
dėdamas jam antrankius. Sis veiksmas negali būti atliktas paprasta policininko lazda. Šiuo 
veiksmu užlaužiama priešininko ranka, esanti priešais Jūsų silpnąją ranką. Jei esate 
dešiniarankis, tai užlaužiate priešininkui dešinę ranką.



49 pav. Pasirengimo padėtis prieš priešininko rankos, 
esančios prieš Jūsų silpnąją ranką, užlaužimą.

50 pav. Prakiškite lazdą tarp priešininko rankos 
ir šono.

51 pav. Trumpąją lazdos rankeną leisdami link 
jo riešo, kita ranka sučiupkite ilgąjį galą.

52 pav. Silpnąja ranka spauskite ilgąjį lazdos galą 
žemyn, o stipriąja ranka kelkite priešininkui riešą 

ties nugaros viduriu.

Dar kartą Jums reikės partnerio šiam užlaužimui mokytis. Iš pradžių Jūs stovite prie
šais partnerį ilgąjį lazdos galą nukreipęs į priekį (49 pav.). Prakiškite lazdos galą partneriui 
po pažastimi ir pasukite, kol lazdos rankena bus nukreipta nuo partnerio. Po to rankeną 
leiskite žemyn, kol rankos pirštais pasieksite jo riešą (50 pav.). Kai lazdos rankena leidžiasi 
žemyn, kitas jos galas kyla į viršų iki pažasties. Paimkite ilgąjį lazdos galą silpnąja ranka ir 
stumkite nuo savęs (51 pav.). Tuo metu ženkite žingsnį savo silpnosios pusės kryptimi ir at
sidūręs už partnerio nugaros kelkite jo ranką tol, kol riešas bus netoli nugaros vidurio (52 
pav.). Kai jo ranka yra už nugaros horizontalioje padėtyje, paleiskite ilgąjį lazdos galą.



Stipriai laikydamas už lazdos rankenos stipriąja ranka, užkeikite alkūnę ant lazdos galo ir 
spauskite ją prie nugaros (53 pav.).

53 pav. Stipriosios rankos alkūnę uždėkite ant 
ilgojo lazdos galo ir spauskite jį žemyn.

54 pav. Tuo metu kita ranka galite fiksuoti 
priešininkui petį.

55 pav. Užlaužęs asmeniui dešinę ranką ir jį kontroliuodamas, kita ranka galite dėti antrankius.



Dabar viena ranka Jūs kontroliuojate savo partnerį, o kita galite dėti antrankius (54, 55 
pav.). Jei reikia, dėdamas antrankius, galite spausti lazdą ir kontroliuoti asmenį skausmu. Jei 
asmuo nusprendžia neduoti savo silpnosios rankos antrankiams uždėti, Jums belieka stipriau 
paspausti savo stipriąją alkūnę, kol asmuo nepersigalvojo. Norint geriau kontroliuoti asmenį, 
galima prispausti jį prie sienos, automobilio šono, kito panašaus objekto.

Rankos užlaužimas antrankiams dėti yra būtinas visiems policininkams, nes jis yra daž
niausiai taikomas dedant antrankius.

STIPRUS BLOKAI ABIEM RANKOMIS 

Stiprus blokas

Blokas abiem rankomis yra svarbiausias gynybinis veiksmas, kurį galite atlikti poli
cininko lazda PR-24. Jis yra ypatingai stiprus ir dažnai naudojamas gynybai kartu atliekant 
kitus veiksmus. Jūs turite treniruoti bloką abiem rankomis, kol jo atlikimas taps natūralus ir 
instinktyvus.

56 pav. Stiprus blokas prieš priešininko ranką, kai jis bando sugriebti pareigūną.

Bloko abiem rankomis pradinė padėtis yra lazdos laikymas ilgąjį lazdos galą nukreipus 
į priekį. Stovėsena laisva, krūvis abiem kojom turi būti vienodas, kad būtų galima laisvai 
judėti pirmyn ir atgal (57 pav.).



57 pav. Pradinė padėtis prieš atliekant stiprų bloką.

Blokas abiem rankomis yra toks pat, kaip ir smūgis plokštuma, aprašytas anksčiau. 
Skirtumas tik tas. kad šis veiksmas atliekamas abiem rankomis. Jei priešininkas bando su
griebti Jus ar atlikti smūgį Jums iš silpnosios pusės (56 pav.), traukite savo silpnąją ranką, 
laikančią ilgąjį lazdos galą, prie savo silpnojo šono. Tuo pačiu metu stipriąja koja ženkite 
žingsnį į priekį pasitikdamas priešininko smūgį. Staigiai stumkite savo stipriąją ranką, lai
kančią už rankenos, kol pasieksite jo ranką. Blokas atliekamas į priešininko ranką ta lazdos 
vieta, kuri yra ties trumpąja rankena. Kuo didesniu greičiu sugebėsite stumti trumpąjį lazdos 
galą, tuo stipresnis bus blokas. 58 paveikslėlyje parodyta, kaip atliekamas stiprus blokas 
abiem rankomis ginantis nuo smūgio iš silpnosios pusės.

58 pav. Stiprus blokas prieš priešininko ranką, kai jis bando smūgiuoti pareigūnui.



Kiti pratęsimo veiksmai

Kai atliekamas stiprus blokas abiem rankomis ginantis, po jo turi sekti tolesni veiksmai, 
visiškai neutralizuojantys priešininką.

Keletas veiksmų yra lengvai atliekami po stipraus bloko abiem rankomis. Jie yra paro
dyti žemiau. Jei Jūs atlikote stiprų bloką abiem rankomis savo silpnojoje pusėje, tai yra 
priekinis veiksmas. Tolesnis veiksmas turi būti atgalinis. Jei Jūsų stiprus blokas abiem ran
komis yra atliktas stipriojoje pusėje, tada kitas veiksmas turi būti priekinis.

Toliau yra keletas lauko sąlygomis patikrintų pratęsimo veiksmų po bloko abiem ran
komis: atgalinis dūris, atgalinis sukamasis veiksmas ir užnugarinis dūris.

Atgalinis dūris

Turbūt lengviausiai atliekamas ir stipriausias veiksmas po bloko abiem rankomis yra 
atgalinis dūris trumpuoju lazdos galu. Jis pavaizduotas 59 paveikslėlyje.



59 pav. Atgalinis duris lazda PR-24: žengdamas žingsnį į priekį, blokuokite smūgį (a), stipriai 
užsimokite tolesniam veiksmui (b) ir atlikite dūrį trumpuoju lazdos galu priešininkui į pilvą (c).

Atgalinis lazdos sukamasis smūgis

Kitas efektyvus pratęsimo veiksmas gali būti atgalinis lazdos sukamasis smūgis. Sis 
smūgis yra ne toks skausmingas priešininkui, kaip atgalinis dūris.

60 paveikslėlyje parodyta, kaip atliekamas atgalinis lazdos sukamasis smūgis po bloko 
abiem rankomis.

60 pav. Pratęsimo veiksmai po stipraus bloko: po stipraus bloko, gerai užsimokite (a) ir atlikite atgalinį
lazdos sukamąjį smūgį (b).



Jums reikia staigiai nuspręsti, kokį veiksmą atliksite: atgalinį dūrį trumpuoju lazdos 
galu ar atgalinį lazdos sukamąjį smūgį. Mes siūlome tokius sprendimus: jei blokas abiem 
rankomis atliekamas prieš priešininką, bandantį smūgiuoti Jums kokiu nors daiktu (išskyrus 
šaunamąjį ginklą), tai geriau atlikti atgalinį dūrį lazdos trumpuoju galu. Jei jo rankose nėra 
jokio daikto, tada atliekamas atgalinis sukamasis smūgis.

Užnugarinis dūris

Užnugarinis dūris gali būti atliekamas po bloko abiem rankomis, kai reikia kovoti su 
dviem priešininkais. Tačiau šis veiksmas yra gana rizikingas, nes Jums reikia atsisukti nugara 
į priešininką. Šio veiksmo atlikimas parodytas 61 paveikslėlyje.

a)

61 pav. Pratęsimo veiksmai po stipraus bloko: po stipraus bloko pasisukite nugara į priešininką ir fiksavęs 
jo ranką (a) atlikite užnugarinį dūrį lazdos PR-24 ilguoju galu (b).

KITI VEIKSMAI, ATLIEKAMI LAZDĄ 
LAIKANT ABIEM RANKOMIS

Kablio veiksmas

Kablio veiksmai, kurie gali būti atliekami tik su policininko lazda PR-24, yra įvairūs ir 
skiriasi lazdos laikymu.

Kol silpnąja ranka atliekamas kablio veiksmas prieš priešininko smūgį ar kitą gyvybei 
bei sveikatai pavojingą veiksmą, stipriąja ranka galima siekti savo ginklo.

Kablio veiksmai yra kitų po to einančių veiksmų pagrindas, leidžiantis kontroliuoti 
priešininką nedarant smūgio. Taip pat kablio veiksmai gali būti taikomi priešininkui parengti 
kitiems, anksčiau aprašytiems veiksmams.

Pradinė padėtis yra lazdos laikymas abiem rankomis: stipriąja ranka už rankenos, silp
nąja -  už ilgojo lazdos galo. Norint atlikti kablį, reikia tvirtai laikyti ilgąjį lazdos galą silpnąja 
ranka, o lazdos rankeną atleisti. Atleidęs rankeną, Jūs laikote stačiakampį kablį, kuris gali



būti naudojamas užkabinti priešininkui ranką ar koją (62-65 pav.). Laikydamas lazdą už 
galo, saugokitės, kad priešininkas nesugriebtų lazdos už kito galo, kol atliekate kablį. Jei taip 
atsitiktų, belieka tik traukti savo ginklą. Taigi būkite budrus, kai atliekate kablį. Jei norite iš
vengti priešininko bandymo sugriebti Jūsų lazdą, atlikite kablio veiksmą stipriai ir greitai.

62 pav. Pradinė padėtis prieš kablio 
veiksmą.

63 pav. Stipriąja ranka paleiskite trumpąją 
lazdos rankeną ir laikykite už ilgojo jos galo.

64 pav. Taip atliekamas vadinamasis 
“kablys”.

65 pav. Lazdos rankena galite sėkmingai užkabinti 
priešininkui koją ar kitas kūno vietas.



Riešo fiksavimas

Riešo fiksavimas taikomas priešininko rankai, kuria jis bando smūgiuoti, sustabdyti ir 
paguldyti priešininką ant žemės arba pasivesti trumpą atstumą. Teisingai atliekant riešo fik
savimą, reikia nedaug jėgos.

66 pav. Kablio veiksmu blokuojame priešininkui ranką, kai jis 
bando smūgiuoti į galvą.

67 pav. Stipriąja ranka čiupkite už 
trumposios rankenos.

Galima fiksuoti priešininkui bet kurį riešą. Pradžioje aprašysime priešininko rankos, 
kuri yra priešais Jūsų silpnąją ranką, riešo fiksavimą.

Pradinė padėtis yra lazdos laikymas abiem rankomis. Kai priešininkas smūgiuoja ranka 
Jums iš silpnosios pusės, blokuokite lazda jo ranką kablio veiksmu. Lazdos PR-24 trumpoji 
rankena turi būti apie dešimt centimetrų virš priešininko riešo (66 pav.).

Iškart po kontakto sugriebkite savo laisva stipriąja ranka lazdos trumpąją rankeną del
nu žemyn pakišdamas savo ranką priešininkui po ranka (67 pav.). Toliau riešu spauskite 
priešininkui riešą prie trumposios rankenos. Dabar turite stipriai suspaustą priešininko riešą 
trikampyje, kurį sudaro lazda ir Jūsų riešas (68 pav.). Galite sulenkti priešininkui ranką ir 
paklupdyti jį ant žemės naudodami nedaug jėgos, keldami ilgąjį lazdos galą ir spausdami jo 
riešą žemyn. Vietoj paklupdymo, galima tiesiog spausti riešą žemyn ir priversti priešininką 
atsigulti ant žemės (69 pav.).

Norint atlikti tokį pat veiksmą prieš priešininko silpnąją ranką, reikia naudoti tokius 
pat veiksmus, išskyrus vieną: vietoj lazdos užkabinimo iš vidinės rankos pusės atliekamas 
rankos užkabinimas iš išorinės rankos pusės. Sugriebkite lazdos rankeną ir fiksuokite riešą 
(70, 71 pav.).



68 pav. Prakišdami savo stipriąją ranką priešininkui 69 pav. Stipriai suspaudęs priešininkui ranką tarp 
po ranka, stipriai sugriebkite lazdos rankeną. lazdos ir savo riešo, žengdamas žingsnį atgal,

spauskite lazdą žemyn.

70 pav. Smūgio blokavimas atliktas kablio veiksmu, 71 pav. Riešo fiksavimas,
kai priešininkas smūgiuoja kairiąja ranka.

Jei nepavyko iš pirmo karto atlikti riešo fiksavimo, nekartokite to veiksmo antrą kartą. 
Kaip buvo minėta anksčiau, priešininkas įgavo pasitikėjimo savimi sėkmingai pasipriešinęs, 
todėl geriau atsitraukti ir atlikti kitus veiksmus, nuo kurių priešininkas negalėtų apsiginti, 
pavyzdžiui, dūrius lazda ar sukamąjį smūgį.



KOMBINACIJOS LAZDĄ LAIKANT ABIEM RANKOMIS

Riešo fiksavimas ir rankos užlaužimas 
antrankių uždėjimui

Atliekant riešo fiksavimą, galima pereiti prie trijų tolesnių veiksmų: pirma, fiksuoti 
priešininkui riešą ir atlikti skausmingą veiksmą; antra, versti priešininką ant žemės, kaip 
anksčiau buvo aiškinta; trečia, jei fiksavote priešininkui ranką, kuri yra priešais Jūsų silpnąją 
ranką, galite atlikti rankos užlaužimą ir antrankių uždėjimą. Tai yra natūraliai ir lengvai 
atliekama veiksmų seka po riešo fiksavimo.

72 pav. Riešo fiksavimas ir rankos užlaužimas: užfiksavęs riešą, leiskite ilgąjį lazdos galą žemyn (a). Kai 
ilgasis lazdos galas pasiekia priešininko alkūnę, sukite lazdą toliau (b). Priešininko riešas turi atsidurti 
jam ties nugaros viduriu (c). Uždėjęs savo alkūnę ant ilgojo lazdos galo, fiksuokite priešininko petį (d).



Atlikdamas rankos užlaužimą po riešo fiksavimo, neverskite priešininko ant žemės. 
Priešingai, laikykite jo riešą tvirtai užfiksuotą tarp savo riešo ir lazdos trumposios rankenos, 
o ilgąjį lazdos galą sukite vertikaliu apskritimu. Lazdos galą sukite žemyn tol, kol jis atsidurs 
netoli priešininko pažasties, tada kelkite jį į viršų jam už nugaros. Tuo pačiu metu kelkite 
priešininko riešą aukštyn, o alkūnę leiskite žemyn už nugaros, kol ranka bus užlaužta (72 
pav.).

Asmens vertimas ant žemės riešą fiksuojant iš stipriosios pusės

Priešininko vertimas ant žemės -  tai dar vienas veiksmas po riešo fiksavimo. Jis tin
kamiausias, jei priešininkui fiksuojama ranka yra priešais Jūsų stipriąją pusę. Asmens ver
timas ant žemės yra naudojamas kaip papildomas veiksmas vietoj rankos užlaužimo ir ant
rankių dėjimo, nes šiuo atveju jis puola Jus iš stipriosios pusės. Šis veiksmas gali būti atliktas 
tik tada, kai priešininko ranka yra priešais Jūsų stipriąją ranką (kai asmuo pasisukęs veidu į 
Jus). Asmens vertimas ant žemės ypač naudingas, kai jis bando sugriebti pareigūną už uni
formos, bet nesiruošia smūgiuoti. Šio veiksmo privalumas tas, kad policininkas gali kontro
liuoti asmenį išlaikydamas pakankamą atstumą nuo savo tarnybinio ginklo.

Pradinė padėtis yra lazdos laikymas abiem rankomis. Kai asmuo ranka bando pasiekti 
iš stipriosios Jūsų pusės, užkabinkite lazdos rankena jo ranką šiek tiek aukščiau riešo. Su
griebkite trumpąją rankeną stipriąja ranka taip, kad jo riešas atsidurtų apimtas iš visų pusių 
lazda ir Jūsų ranka (71 pav.). Trumpoji lazdos rankena turi būti horizontalioje padėtyje. 
Stipriąja ranka tvirtai laikydamas lazdos rankeną, silpnąja ranka kelkite ilgąjį galą aukštyn. 
Tai privers priešininką traukti savo ranką atgal, o lazdos trumpasis galas nuslys link jo al
kūnės (73 pav.). Tada uždėkite ilgąjį lazdos galą ant savo stipriosios rankos bicepso (74 pav.). 
Dabar silpnąja ranka galite atleisti ilgąjį lazdos galą ir paimti trumpąjį lazdos galą prakišęs 
ranką po priešininko ranka. Žengdamas žingsnį už jo nugaros, silpnąja ranka staigiai kelkite 
trumpąjį lazdos galą aukštyn, o stipriąja ranka spauskite ilgąjį lazdos galą žemyn. Tai privers 
priešininką suktis atgal ir griūti ant žemės (76 pav.).

73 pav. Lazdos trumpasis galas turi būti 74 pav. Ilgąjį lazdos galą užkeikite sau ant bicepso,
priešininkui virš alkūnės.



75 pav. Silpnąja ranka kelkite trumpąjį lazdos galą aukštyn, tai privers priešininką 
suktis, prarasti pusiausvyrą ir virsti ant žemės.

LAZDOS PR-24 SUSIGRĄŽINIMO VEIKSMAI

76 paveikslėlyje pavaizduoti veiksmai atliekami lazdai susigrąžinti, jei priešininkas ban
do ją atimti iš priekio.



b)

76 pav. Lazdos susigrąžinimas, kai priešininkas sugriebė ją iš priekio: jei priešininkas 
sugriebė lazdą abiem rankomis, silpnąja ranka čiupkite už lazdos ilgojo galo (a) ir 

staigiai sukdamas lazdą trumpuoju jos galu smūgiuokite į veidą (b).

Dar vienas veiksmas, naudojamas priešininkui kontroliuoti lazda PR-24, kai jis bando 
sugriebti lazdą iš už nugaros, yra pavaizduotas 77 paveikslėlyje.



77 pav. Lazdos išlaisvinimas, kai priešininkas sugriebė ja iš už nugaros: kai tik 
priešininkas sugriebė Jūsų lazdą (a), ženkite žingsnį į priekį stipriai stumkite 
lazdą į priekį (b). Išlaisvinęs lazdą, atsisukite į priešininką veidu (c) ir atlikite 

priekinį dūrį lazdos PR-24 trumpuoju galu (d).



2 dalis
SUDĖTINGESNI LAZDOS PR-24 

NAUDOJIMO VEIKSMAI

GYNYBA NUO SMŪGIŲ LAZDA

Norint apsiginti nuo priešininko smūgių lazda ar kokiu pagaliu, lazdą PR-24 reikia 
laikyti kitaip nei pagrindinėje padėtyje. Lazdą ištraukite imdamas už trumpojo jos galo, o ne 
už trumposios rankenos (78 pav.). Taip laikant lazdą, trumpoji jos rankena atlieka tokią pat 
funkciją kaip kardo rankena. Jei priešininkas trenkia lazda iš viršaus, galima gintis lazdą PR- 
24 laikant abiem rankomis. Kitos rankos pirštai turi būti ištiesti, nes kitaip smūgio metu gali 
būti sužeisti pirštai (79 pav.).

78 pav. Lazdos PR-24 laikymas už 79 pav. Ginantis nuo smūgio iš viršaus, ženkite žingsnį į
trumpojo galo. priekį ir pasitikite smūgį, kol jis dar nėra stiprus.

PASTABA. Neimkite už lazdos trumpojo galo per arti trumposios rankenos. Priešingu 
atveju, ginantis nuo smūgio lazda, trumpoji rankena gali siekti Jūsų plaštaką ir kontakto me
tu galite ją susižeisti.

Lazdą laikant už trumpojo galo, galima gintis nuo priešininko smūgių lazda iš dešinės ir 
iš kairės. Tai galima padaryti tik persukus lazdą taip, kad trumpoji rankena būtų nukreipta į 
dešinę arba į kairę (80, 81 pav.).



80 pav. Gynyba nuo priešininko smūgio lazda iš kairės.

81 pav. Gynyba nuo priešininko smūgio lazda iš dešinės.

Ginantis nuo smūgių lazda, galima atlikti tris skirtingus veiksmus, stabdančius prieši
ninko smūgį ir padedančius išvengti kito smūgio: 1) smūgį priešininkui po jo smūgio sustab
dymo; 2) smūgį lazda priešininkui per rankas, priverčiantį jį išmesti lazdą; 3) lazdos išmušimą 
priešininkui iš rankų staigiai suktelėjus lazdą PR-24 į viršų.

82 paveikslėlyje pavaizduoti lazdos išmušimo veiksmai, kai priešininkas smūgiuoja iš
šono.

Trumpąja lazdos rankena galima smūgiuoti priešininką, kai jo rankose nebėra lazdos. 
Sis smūgis atliekamas lazdą laikant už abiejų jos galų.





d)

82 pav. Lazdos išmušimas, kai priešininkas smūgiuoja iš stipriosios pusės: blokavę 
smūgį lazda iš šono (a), stumkite lazdą PR-24 iki priešininko rankų (b) ir staigiu 
lazdos stuktelėjimu išmuškite lazdą priešininkui iš rankų (c). Jo lazdai nukritus, 

lazdos PR-24 rankena galite atlikti smūgį į pilvą (d).

VEIKSMAI PRIEŠ PRIEŠININKO GINKLO 
IŠTRAUKIMĄ

Jei asmuo, su kuriuo kalbatės, ketina išsitraukti ginklą ar peilį iš švarko vidinės kišenės, 
Jūs bet kuriuo atveju turite neleisti to padaryti. Lazda PR-24 tai galima atlikti vienu nesu
dėtingu veiksmu.

Šis veiksmas pradedamas lazdos laikymu abiem rankomis. Kai tik asmuo kiša ranką į 
kišenę, prispauskite jo ranką trumpuoju lazdos galu ir trumpąja rankena. Trumpoji rankena 
turi būti nukreipta žemyn. Kai priešininko ranka prispausta prie kūno, jis ją gali ištraukti tik 
tuo atveju, jei joje nieko nėra. Laikydamas rankoje ginklą ar peilį, priešininkas turės su
spausti kumštį, todėl negalės ištraukti rankos.

PASTABA. Jei norite šį veiksmą taikyti, iš pradžių gerai jį išmokite. Jis naudingas ne 
tik todėl, kad neleidžia priešininkui išsitraukti ginklo, bet ir atlaisvina Jūsų stipriąją ranką, 
kuria galite išsitraukti savo ginklą (83, 84 pav.). Jei Jūsų ginklas jau užtaisytas, jums belieka jį 
nukreipti į priešininką, o jei ne, tai galite jį užtaisyti viena ranka (pavyzdžiui, įrėmę ginklo 
spyną į diržą).

Kitas šio veiksmo privalumas yra tas, kad jis nesužeidžia. Jei pasirodė, kad asmuo trau
kė ne ginklą, o, pavyzdžiui, cigarečių pakelį, Jūs galėsite paprasčiausiai atsiprašyti. Jokios ža
los tam asmeniui nepadarysite.

85 paveikslėlyje parodytas šio veiksmo atlikimas, kai priešininkas traukia ginklą iš už
diržo.



83 pav. Kai priešininkas bando išsitraukti ginklą iš vidinės kišenės, lazdos trumpuoju galu ir rankena 
prispauskite priešininkui ranką jam prie kūno (a). Prireikus savo ginklą galite užtaisyti įrėmęs spyną

į diržą (b).

84 pav. Kol jo ranka prispausta, Jus galite siekti savo ginklo ir išsitraukti jį anksčiau
už priešininką.



85 pav. Kai priešininkas bando išsitraukti ginklą iš šono, nustumkite jo ranką lazda (a) 
ir tuo metu išsitraukite savo ginklą (b).

RANKOS LENKIMAS Į VIRŠŲ

Nors rankos lenkimas į viršų paprastai naudojamas asmeniui laikyti prispaudus prie 
sienos ar automobilio, bet šiuo veiksmu taip pat galima priešininką versti ant žemės. Skir
tingai nuo visų anksčiau aprašytų veiksmų rankos lenkimas į viršų gali būti atliekamas, kai 
asmuo rankas laiko atrėmęs į šonus (86 pav.).

Šis veiksmas pradedamas laikant lazdą abiem rankomis ilguoju galu ištiestą į priekį. 
Laikydamas ilgąjį lazdos galą silpnąja ranka, kitu lazdos galu smūgiuokite priešininkui į ran
ką ties alkūne. Smūgiuoti reikia į ranką, esančią priešais Jūsų silpnąją ranką. Kontakto vieta



yra lazdos PR-24 šonas priešais trumpąją rankeną. Lazdą laikykite horizontaliai, atrėmęs į 
alkūnės sulenkimą. Žengdamas link priešininko, stipriąja ranka staigiai sugriebkite jo riešą ir 
kelkite jį aukštyn. Sis veiksmas ir rankos skausmas privers priešininką lenktis atgal, atsiremti 
į sieną ar automobilį, o stipriau atliekant net kristi ant žemės.

86 pav. Rankos lenkimas į viršų: lazdos galu smūgiuokite priešininkui į ranką ties alkūne (a), atremkite 
lazdos rankeną į jo šoną ir sugriebkite ranką (b). Kelkite riešą aukštyn, kol priešininkas praras pusiausvyrą

(c), arba atremkite asmenį į sieną (d).

ANTRANKIŲ KONTROLIAVIMAS

Surakintą asmenį galima kontroliuoti lazda PR-24, o ne rankomis. Iš pradžių prakiš
kite trumpąją lazdos rankeną tarp antrankių ir jo kūno. Po to sukite lazdą taip, kad trumpoji 
rankena atsidurtų viršuje, o visa lazda -  horizontalioje padėtyje. Lazdą laikant horizontaliai, 
galima vesti asmenį, o prireikus -  lengvai jį kontroliuoti (87 pav.).



87 pav. Surakinto asmens kontroliavimas: laikydamas už ilgojo lazdos galo, jos rankeną prakiškite už
antrankių (a) ir pasukite į viršų (b).

IŠSILAISVINIMAS IŠ GLĖBIO

Jei priešininkas sugriebė Jus už uniformos ar kaklo abiem rankomis, ir Jums kitaip iš
silaisvinti nepavyko, galima naudoti lazdą PR-24. Žengdamas žingsnį atgal, uždėkite lazdą 
priešininkui ant rankų ties riešais ir sugriebęs lazdą abiem rankomis spauskite žemyn (88 
pav.). Sis veiksmas priešininką privers lenktis arba klauptis. Kai priešininkas jau ant kelių ar 
palinkęs, nebespauskite ir tiesdamas rankas atlikite smūgį lazdos plokštuma į kaklą. Po šio 
smūgio priešininkui rankos atsileis, ir Jūs galėsite pereiti prie sulaikymo veiksmų ar atlikti 
kitus veiksmus lazda.



88 pav. Išsilaisvinimas iš glėbio: jei priešininkas sugriebė Jus abiem rankomis (a), uždėkite lazdą PR-24 
jam ant riešų (b). Staigiai spauskite lazdą žemyn ir išsilaisvinkite iš glėbio (c). Toliau galimas smūgis

lazda priešininkui į krūtinę ar kaklą (d).

KITI LAZDOS PR-24 NAUDOJIMO ATVEJAI

Jei reikia perlipti per gana aukštą vielinę tvorą, du pareigūnai, naudodamiesi savo laz
domis, lengvai gali ją įveikti. Pasinaudojus lazda PR-24 lipant per vielinę tvorą, galima lai
mėti laiko ir nesusiplėšyti uniformų. Lipant per tvorą, reikia Jūsų bei partnerio pagalbos ir 
žinoma dviejų lazdų (89-92 pav.).

89 pav. Naudojant dvi, lipančio ir padedančio 
pareigūno, lazdas, vienas pareigūnas abi lazdas 

įkiša skirtingame aukštyje trumpuoju galu į 
tvorą, kad rankena būtų nukreipta žemyn.

90 pav. Lipantis pareigūnas stato kojas ant lazdų 
prie pat tvoros. Abi lazdos yra laikomos taip, kad 
ilgasis galas būtų šiek tiek aukščiau už trumpąjį.



91 pav. Perlipęs į kitą tvoros pusę, lipantis 92 pav. Perlipus vienam pareigūnui per tvorą,
pareigūnas stato kojas ant trumpojo lazdos jo padedamas lipa antrasis,
galo. Partneris ilgąjį lazdos galą dabar turi 

laikyti žemiau.

93 pav. Laikant lazdą už ilgojo galo, rankena ir trumpuoju galu prispaudus asmens alkūnes 
prie žemės, galima kontroliuoti jo rankas.



Policijos pareigūnai gali naudoti lazdą PR-24 teisės pažeidėjui sulaikyti ir kontroliuoti 
jį prispaudus prie žemės (93-95 pav.).

94 pav. Viena ranka pareigūnai lazdomis prispaudžia asmeniui rankas prie žemės, o kita ranka
laiko jo riešus.

95 pav. Dedant arba uždėjus agresyviam asmeniui antrankius, lazda galima prispausti asmeniui kojas arba
kaklą ir taip suvaržyti jo judesius.



Šaudant pistoletu priklaupus, jei reikia tiksliai taikytis, lazdą PR-24 galima naudoti 
kaip atramą rankai (96 pav.).

-

96 pav. Policininko lazdą PR-24 galima naudoti kaip atramą rankai šaudant pistoletu.

Kartais lazdą galima naudoti kaip įtvarą rankai ar alkūnei nukentėjusiajam suteikiant 
pirmąją medicinos pagalbą.

Policininko lazdą dar galima naudoti kaip pagalbinį įrankį automobilio ar pastato 
langui išdaužti. Šiuo atveju smūgiuojama trumpąja lazdos rankena, tiksliau -  jos antgaliu.
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