
  

 
 
 
 

2014.gada 03.maijā. 

 

 „Zvārdes Dižmednieks’’ 

1.atlases posms dalībai Eiropas čempionātā kombinētajā medību šaušanā Somijā 

Ieskaite Latvijas kausa izcīņas 2.posmā (SK-35 ) 

N O L I K U M S 

Mērķi un uzdevumi • atrast Zvārdes Dižmednieku 2014, 

• noskaidrot labākos šāvējus kombinētajā medību šaušanā Latvijā, 

• popularizēt šaušanas sportu mednieku vidū, 

• veicināt mednieku šaušanas prasmju uzlabošanu, 

• pulcēt kopā medniekus un šaušanas interesentus. 

Laiks un vieta 2014.gada 3.maijā  plkst. 10:00  

 „Zvārdes Šautuve”, adrese: “Lapsas”, Zvārdes pagasts, Saldus novads. 

Rīkotājs Sporta klubs „Zvārde” 

Sacensībās piedalās •  Individuālie dalībnieki, kā arī komandas („skrejošā mežacūkā”; 3 pieaugušie + 1 jaunietis) 

Dalības maksa 
• kompleksajā šaušanā: 1)  piesakoties un maksājot iepriekš: 30,-EUR.  

Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam: saņēmējs  Sporta klubs „Zvārde”  Reģ.Nr.40008214176, 

Swedbank konta Nr. LV30HABA0551037201208   2) maksājot sacensību dienā: 40,-EUR; 

• 20 € par startu- vītņustobra vingrinājumā no personas 

• 15 € par startu- gludstobra vingrinājumā no personas.  

• 20 € sportings 
Maksājuma mērķī norādīt: Vārds, Uzvārds. Disciplīna. 

Reģistrācija 2014.gada 3.maijā pulksten 7:30 – 9:30.  

PROGRAMMA  

Vītņustobri � Vingrinājums – šaušana ar vītņustobra ieroci.  

� Sagatavošanās laiks 5 min. 

� 4 šaušanas vingrinājumi, kopā 20 šāvieni - „Eiropas dzīvnieki”: 

1. šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “stāvus”, atbalstoties uz zemē ieraktu stabu, pa mērķi 
“stirna” 100m attālumā,  5 šāvieni; 

2. šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa guļus, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, balstoties 
uz elkoņiem, pa mērķi „sēdoša lapsa” 100 m attālumā, 5 šāvieni; 

3. šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “stāvus”, zemē nenostiprināta apaļkoka (štoka), pa 
mērķi “ģemze” 100m attālumā, 5 šāvieni; 

4. šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “stāvus” bez atbalsta pa mērķi „mežacūka” 100m 
attālumā, 5 šāvieni. 

Ieroči un munīcija Latvijā atļautas (klasificētas) medību karabīnes ar kalibru,  ne mazāku par .222 Rem.  

Gludstobri • šaušanā ar gludstobra ieroci pa „Skrejošu mežacūku” 35m: 2 pamatsērijas pa 10 šāvieniem +1 sērija 
pusfināla 16 labākajiem + 1 sērija 8 labākajiem finālā saskaņā ar LŠF sacensību noteikumiem disciplīnā SK-
35Mērķis „mežacūka” 

Ieroči un munīcija Latvijā atļautas (klasificētas) medību bises – ar kalibru, ne lielāku par .12, apaļās gludstobra lodes un 
optiskos tēmekļus, kam ir divi neatkarīgi regulējami tēmēšanas stabiņi. Komandu ieskaitē Sievietēm un 
Junioriem atļauts šaut ar .22Lr.  

 

Sportings 

 

 

Papildsacensības 

 

• Vingrinājums - šaušana ar medību gludstobra ieroci “Game Compak” laukumā – 2.pamatsērijas pa 25 
mērķiem + 1.sērija 6  labākajiem finālā 

 

• Zvārdes duelis – dalības maksa 3 € 



  

 

Vērtēšana un 

apbalvošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicināšanas balva 

kompleksajā 

šaušanā: 

 

 

 

Izspēle 

Komandu konkurencē šaušanā pa „skrejošu mežacūku” apbalvo 1.-3.vietu ieguvējus. 

 

Individuālajā konkurencē katrā disciplīnā medaļām un diplomiem apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus: 

 sportingā vērtējot 2 pamatsēriju un fināla punktu kopsummu; 

 šaušanas disciplīnā SK-35 tiek apbalvotas 1.-3.vietas, junioru, amatieru un meistarlīgas grupas 
 konkurencē. 

 medību šaušanā ar vītņustobra ieroci viena sērija saskaņā ar F.I.T.A.S.C noteikumiem. 

 

Kompleksajā šaušanā tiek apbalvoti 1.-6.vietu ieguvēji, vērtējot dalībnieku iegūto vietu summu 3 

šaušanas veidos.  

Vienādu rezultātu gadījumā par godalgotām vietām visos šaušanas veidos tiek veikta papildu šaušana (pa 2 
šāvieniem līdz uzvarētāja noskaidrošanai).  Citus vienādos rezultātus izšķir, augstāk vērtējot to, kam ir labāks 
rezultāts pēdējā sērijā. 

 

SIA „Purnavu muiža” apmaksā dalības maksu un ceļa izdevumus sešu labāko sportistu 

dalībai Eiropas čempionātā kombinētajā medību šaušanā Somijā Hirvihaarā 2014.gada 

3.-6.jūlijā. 

Dalībnieki „Purnavu muižas” komandai tiek noteikti, summējot divu posmu rezultātus 

2.posms „Purnavu muižas” kauss 2014.gada 14.jūnijā Mārkulīčos.  

 

Starp sacensību dalībniekiem notiks medniekiem noderīgu un vērtīgu balvu izspēle, t.sk.  

Weatherby Vanguard package .223Rem 

 

 

Sacensību laikā darbosies ēdināšanas uzņēmums, kurā varēs iegādāties siltus ēdienus un atspirdzinošus 

dzērienus. Pusdienās tradicionālā Zvārdes zupa! Par patronu iegādi zvanīt iepriekš – 28338705 (Toms) 

  

Atbalsta: 

 

 

 
 


