
 
 
 

2014.gada 19.augustā 

 

LR atklātās šaušanas sacensības„stāvošs mērķis 35m” (ST-35) un „skrejošais mērķis 50m” (SK-50) 
Latvijas čempionāts 

 

N O L I K U M S  
Mērķi un uzdevumi: 

 noskaidrot labākos šāvējus Latvijā, 
 popularizēt šaušanas sportu, 
 veicināt šaušanas prasmju uzlabošanu, 
 pulcēt kopā medniekus un šaušanas interesentus.  

Laiks un vieta 2014.gada 30.augustā plkst. 9:00  
Reģistrācija 2014.gada 30.augustā no pulksten 8:00 – 11:00  
„Zvārdes Šautuve” šautuvē, adrese: “Lapsas”, Zvārdes pagasts, Saldus novads. 

 
Rīkotājs Sporta klubs „Zvārde” sadarbībā ar SIA „Zvārdes šautuve” 

 

   
 

Dalības maksa  SK-50 - 20€ junioriem 10€ 
 

   ST-35 – 15€, junioriem 7€ 
 

  Zvārdes duelis – 3€ 
 

  Sportings – 5€ 
 

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

 Nr. LV30HABA0551037201208 , Maks. mērķī norādīt: Vārds, Uzvārds. Disciplīna. 
 

   
 

Programma   
 

 SK-50 un ST-35 vingrinājumi tiek izpildīti atbilstoši LŠF noteikumiem  www.sasa.lv 
 

 Sportings un Zvārdes duelis – visas dienas garumā neierobežots sēriju skaits 
 

 Piešaude un treniņi – 29.augustā no plkst.15; šautuves pakalpojumu cena – www.zvardessautuve.lv 
 

 Pusdienas – tiks piedāvātas sacensību vietā 
 

  
 

Ieroči un munīcija Atbilstoši LŠF noteikumiem  www.sasa.lv 
 

   
 

Vērtēšana un 
SK-50 individuālās sacensību vietas tiek noteiktas pēc izpildīto divu sēriju rezultātu summas. Komandu konkurencē vietas  

apbalvošana  

nosaka pēc visu komandas šāvēju izpildīto divu sēriju rezultātu summas. Apbalvoti tiek 1.-3.vietas ieguvēji Meistaru grupas  

  

 konkurencē, Amatieru grupas konkurencē un komandu konkurencē. 
 

 ST-35 individuālās sacensību vietas vīriešu Meistaru grupas konkurencē tiek noteiktas pēc izpildīto visu sēriju rezultātu summas. 
 

 Junioru konkurencē un vīriešu Amatieru grupas konkurencē vietas tiek noteiktas pēc izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. 
 

Tiesnesis 
Komandu konkurencē vietas tiek noteiktas pēc visu komandas šāvēju izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. Apbalvoti tiek 

 

1.-3.vietas ieguvēji vīriešu Meistaru grupas konkurencē, vīriešu Amatieru grupas konkurencē, junioru un komandu konkurencē.  

  

 Sacensību galvenais tiesnesis: Aivars Bundzens 
 

 Jautājumi vai paziņojumi: Toms Erviks. Mob.tel: 28338705 
 

Atbalsta Saldus novada dome 
 

 Mednieku centrs “Purnavu muiža” 
 

 “ABAS” kūpinātavas 
  

Žurnāls “Medības” 
Laikraksts „Saldus Zeme”

http://www.sasa.lv/
http://www.sasa.lv/


 


