
    
   
 
   
   
 

  Kombinētā medību šaušana 2015 
 

2014.gads bija pirmais gads, kad Latviju Eiropas čempionātā 

kombinētajā medību šaušanā pārstāvēja vesela komanda! 

Sākums ļoti labs, ņemot vērā,ka šī bija pirmā reize. Esam 

apņēmības pilni arī 2015.gadā veidot komandu,kura varētu 

doties uz Eiropas čempionātu.Eiropas čempionāts norisināsies 

Čehijā - Střelnice Provazce, Písek no 03.07.2015 - 05.07.2015 

Lai tur tiktu - nāksies nedaudz vairāk pašaut un pasvīst. 

 

Šogad formāts plānojas nedaudz savādāks: 

Treniņšaušana -14.marts Zvārdes šautuve „Eiropas Zvēri + CompakSportings”; 

1.ieskaite - 2.maijs Zvārdes šautuve„Zvārdes Dižmednieks”; 

2.ieskaite - 13.jūnijs Mārkulīči „Purnavu muižas kauss”; 

3. Fināla atlase labākajiem 12sportistiem laikā no 15. -20.jūnijam (datums tiks precizēts). 

N.B Šogad dalībai EČ netiek vērtēta SK-35 disciplīna 

 

Pēc 1. un 2.ieskaites tiek atlasīti labākie 12 šāvēji, kas būtu gatavi startēt Eiropas čempionātā. Fināla 

atlasē tiek noteikti 6 labākie sportisti, kas pārstāvēs Latviju Eiropas čempionātā. 

 

Vērtēšana 12 labāko šāvēju atlasei: Vietas tiek noteiktas pēc 1. un 2. ieskaitē iegūtā vidējā punktu skaita. 

Vienāieskaitē maksimāli iegūstamais punktu skaits - 400 (200 punkti "Eiropas Zvēri" + 200 punkti sportingā 

(viens mērķis - 4 punkti)). 

 

"Purnavu Muižas" valdes priekšsēdētājs:  

Rolands Orlovskis 

 

  



 
 

 
Eiropas Zvēri + Compak Sportings (Treniņsacensības dalībai EČ KMŠ) 

 

Mērķiunuzdevumi: • 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 2015.gada 14.martāplkst. 10:00; Zvārdes šautuve, Saldus nov, "Lapsas" 
 

 
Dalības maksa • Eiropas Zvēri - 20 EUR 
  •Sportings - 15EUR 
  Piesakoties un maksājot iepriekš:30,-EUR.  
 
  Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam: saņēmējs Sporta klubs „Zvārde” 

 Reģ.Nr.40008214176,Swedbank konta Nr.LV30HABA0551037201208 
   
  Maksājuma mērķī norādīt: Vārds, Uzvārds. Disciplīna.  
   
  Reģistrācija 2015.gada 14.martā no pulksten 8:30 – 9:30.  
  

 
 Programma  Vingrinājums – šaušana ar vītņustobraieroci, 100 m. 

 Sagatavošanāslaiks5min. 
 Mērķis "stirna" - 5 šāvieni nostāvokļa“stāvus”,atbalstotiesuzzemēieraktustabu; 
 Mērķis "sēdoša lapsa" - 5 šāvieni no guļus 

stāvokļa,pieturotarrokuieročapriekšējodaļu,balstoties uzelkoņiem; 
 Mērķis "ģemze" - 5 šāvieni,“stāvus”,atbalstoties uz zemēnenostiprinātaapaļkoka; 
 Mērķis "mežacūka“ - 5 šāvieni, "stāvus”bezatbalsta. 

AIZLIEGTS IZMANTOT ŠAUŠANAS CIMDUS! 
 

   
 
 
   
 
 
  Vingrinājums-SPORTINGS 
  2sērijaspa25 mērķiem+1 sērija6labākajiemfinālā.  
   IEROCIS NETIEK IEPLECOTS LĪDZ BRĪDIM, KAD REDZAMS MĒŖĶIS 
  ____________________________________________________________________________________  
 

  



 Vērtēšana Ar diplomiem, medaļām un balvāmtiek apbalvoti 3 labākie šāvēji katrā disciplīnā, 
 ar diplomiem un medaļām tiek apbalvoti 4.-6.vietu ieguvēji. 

  Ar diplomiem tiek apbalvoti 12 labākie šāvēji kopvērtējumā (vietu nosaka rēķinot 
 vidējo punktu skaitu abās disciplīnās. Maksimālais punktu skaits "400" - 200 
 punkti šaušanā ar vītņstobra ieroci + 200 punkti sportingā (2 pamatsērijas, 1 
 mērķis - 4 punkti)). 

   

 Papildsacensības:  Zvārdes duelis: dalības maksa 3eiro. 
  Loka šaušana - brīva laika pavadīšanai. 

 
 

Pusdienās tradicionālā Zvārdes zupa!  
Tālrunis jautajumiem un ierosinājumiem – 28338705 (Toms) 

 

 
Mūs atbalsta: 
 

 


