
N O L I K U M S “Lejasciema kausu” izcīņas sacensībās 

 

 

Mērķis un uzdevums 

Veicināt sporta attīstību rajonā un pagastā. 

Noskaidrot “Lejasciema kausu“ ieguvēju sacensību uzvarētājus. 

Vieta un laiks. 

Sacensības notiks 2019.gada 1.maijā 

Lejasciema sporta bāzēs. 

Pulcēšanās 2019.gada 1.maijā Lejasciema šautuvē, 

pieteikumu iesniegšana līdz plkst.9.30 pa sporta veidiem. 

Atklāšana plkst.10.00 

Sacensību sākums plkst.10.00 

 

Dalībnieki. 

Sacensībās piedalās visi republikas interesenti. Komandas tiek veidotas uz brīvprātības 

un sirdsapziņas principiem. 

 

Apbalvošana 

Sacensību uzvarētājus komandu vērtējumā 1.v; 2.v; 3.v.ieguvējus apbalvo ar attiecīgās 

pakāpes kausiem, diplomiem. 

Individuālos uzvarētājus 1.v; 2.v ; 3.v; ieguvējus apbalvo ar attiecīgās pakāpes diplomiem 

un balvām. 

Dalībnieku uzņemšana. 

Sacensībās noteikta dalības maksa dalībniekiem: 

-stenda šaušana Eur 9,- 

-makšķerēšana Eur 3,- 

-stafete ,,MMD” 

 

 

STENDA ŠAUŠANA.  

1.ŠAUŠANA PA SKREJOŠU ZAĶI. 

Dalībnieks izpilda 6 dubletus-12 šāvieni. 

Uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu. Munīcija – 7Nr, 28g (Sportinga patronas) 

2.ŠAUŠANA AR GLUDSTOBRA vai VĪTŅSTOBRA IEROCI- attālums 50m 

Ieroči un munīcija atbilstoša šaušanai pa stāvošu mērķi. 

Katrs dalībnieks izpilda 6 šāvienus. Tēmēšanas laiks katram šāvienam 2 sekundes. 

Uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu. 

 

3.ŠAUŠANA AR VĪTŅSTOBRA IEROCI- attālums 100m 



Sacensībās var izmantot vītņstobra ieročus, izņemot mazkalibra šautenes. 

Katrs dalībnieks izpilda 10 šāvienus (6 šāvieni pa skrejošu alni,4 šāvieni pa stāvošu alni). 

Uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu. 

 

Kopvērtējumā šaušanā vērtē divas labākās izcīnītās vietas katrā šaušanas veidā. 

Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst komanda, kurai vairāk 1.v,2.v,3v 

u.t.t. 

Dalībnieki drīkst startēt gan individuāli, gan komandu cīņā. 

 

MAKŠĶERĒŠANA 

 

Makšķerēšana notiek Gaujas upes abos krastos ,posmā no ”Dārzniecības laipas“ līdz 

“Lejas muižas tiltam”. 

Makšķerēšana notiek pēc pastāvošajiem makšķerēšanas noteikumiem (no krasta).Uzvar 

dalībnieks ar lielāko zivju svaru, vienāda rezultāta gadījumā pēc zivju skaita, pēc 

smagākās zivs svara. 

Katras komandas sastāvā 2 dalībnieki. 

 

KOMANDAS STAFETE  

Stafetes sastāvā 4 dalībnieki. 

Stafetē nepieciešams, 

-labs garastāvoklis.-veikls ķermenis -ticība, ja mājās palikusi veiksme 

 

Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Naglis 

Telefons 26427273 

Makšķerēšanas tiesnesis Māris Milns 

Telefons 28379485 

Lejasciema sporta dzīves organizators Valerijs Gabdulļins 

Telefons 26165827 

 


