
NOLIKUMS 

ZEMGALES mednieku un makšķernieku biedrības 

 sacensībām stenda šaušanā 

1. Sacensību laiks un vieta 
Sacensības notiks: 2015. gada 11. jūlijā plkst. 1000 
Sacensību vieta: “Šautuve”, Īslīces pagasts, Bauskas novads. 
Sacensību rīkotāji: Bauskas novada mednieku un makšķernieku biedrība un sporta 
biedrība “klubs Bauskas Zemgaļi”. 
Atbalsta: Pašvaldības 
 

2. Sacensību programma 

 Sportings 1 sērija (25 šķīvji); 
 Apaļais stends 1 sērija (25 šķīvji); 
 Tranšejas stends 1 sērija (25 šķīvji); 
 Šaušana pa stāvošu meža cūku 1 sērija (50 m attālums) 10 šāvieni – 6 minūtēs.  

Sacensības notiek ar gludstobru ieročiem, var lietot arī optiskos tēmekļus. 
Individuālajā vērtējumā meistaru un tautas klasēs labākā rezultāta īpašnieki, katrā 
šaušanas disciplīnā, šauj vienu sēriju. 

             Sacensību laikā piešaudes šāvienu nav. Munīcija šaušanai pa šķīvjiem ne rupjāka par Nr. 7. 

 
3. Sacensību dalībnieki 

Komandu ieskaitē startē Zemgales virsmežniecības kontrolējošās teritorijas kolektīvu un 
klubu biedri, kā arī jaunieši vecumā no 12-18 gadiem vai sievietes bez vecuma 
ierobežojuma. 
Komandu ieskaitē katrā sacensību veidā var startēt neierobežots dalībnieku skaits, bet 
katrs dalībnieks var startēt tikai vienā šaušanas disciplīnā, ko komanda norāda 
pieteikumā. 

            Arī individuāli katrs dalībnieks startē tikai vienā šaušanas disciplīnā. 

 
4. Vērtēšana 

Komandas sastāvs – apaļajā stendā, sportingā un lode 50 m divi dalībnieki disciplīnā, 
viens tranšeju stendā un viens jaunietis vai sieviete.        
Komandu ieskaitē vērtē un punktus dod: 

1) summējot divu labāko dalībnieku pamatsērijā uzrādītos rezultātus apaļajā stendā, 
sportingā, lode 50 m, bet tranšejas stendā pieskaita viena labākā dalībnieka pamatsērijā 
uzrādīto rezultātu; 

2) viena labākā jaunieša vai sievietes vienā no šaušanas disciplīnām uzrādīto rezultātu (pēc 
pieteikuma); 
Komandas ieskaitei, jaunieša statusu var pildīt jebkura vecuma šāvējs, bet komandas 
ieskaites rezultātam tiks pieskaitīta puse no iegūtajiem punktiem.  Konkrētais šāvējs 
jānorāda pieteikumā pirms sacensību sākuma un individuāli tiek vērtēts pieaugušo 
konkurencē ar pilnu punktu summu. 
Komandas, kurā nav jaunietis (sieviete) vai kopā nav astoņi dalībnieki, skaita par nepilnām 
komandām un tiek vērtētas pēc pilno komandu rezultāta. Ja komandu kopvērtējumā tiek 
uzrādīts vienāds punktu skaits, tad augstāka vieta tiek piešķirta komandai, kurai lielāks 
punktu skaits pieaugušo dalībnieku šaušanai pa stāvošu mērķi 50 m, secīgi sportingā. 
 
 



Individuālais vērtējums: 
Dalībnieki tiks dalīti “meistaru” un “tautas” klasēs, vērtējot pamatsērijas rezultātu. 
Meistaru klasē finālu šaus 1. - 6. vietas, bet tautas klasē 7. - 12. vietas pēc pamatsērijām. 
Katram dalībniekam summē iepriekš iegūtos punktus pamatsērijā + 1 sērija finālā un 
vienāda punktu skaita gadījumā notiek pāršaušana līdz pirmajai kļūdai, vai lodē 50 m skaita 
augstvērtīgākos trāpījumus. 
Individuālajā vērtējumā jauniešiem (sievietēm) vietas tiek sadalītas ņemot vērā iegūto 
lielāko punktu skaitu pamatsērijā. Vienāda punktu skaita gadījumā notiek pāršaušanas 
sērija savā disciplīnā. 
Par katru sašautu šķīvi tiek skaitīti 4 punkti. 

 

5. Apbalvošana  
Komandu kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus komandas meistarklasē un 
tautas klasē. Respektīvi, pirmās trīs vietas (I; II; III) tiek apbalvotas kā meistarkomandas, 
savukārt kopējā sadalījumā komandas, kas ieguvušas ceturto, piekto un sesto vietu, tiek 
apbalvotas kā pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējas tautas klasē. Komandas, kas 
ieguvušas godalgotas vietas kopvērtējumā, meistaru vai tautas klasē, tiek apbalvotas ar 
kausiem un diplomiem. 
Individuālajā vērtējumā apbalvo 1.-3. vietas ieguvējus meistaru klasē, tautas klasē un 
jauniešu/sieviešu klasē ar medaļām un diplomiem.  

 
6. Dalībnieku pieteikšanās, apgāde un drošības ievērošana 
     Rakstiskus pieteikumus (2. pielikums) pieņem sacensību dienā no plkst. 845 - 930  

Dalības maksa komandām 8.00 EUR par vienu dalībnieku katrā šaušanas disciplīnā. 
Individuāli startēt gribētājiem dalības maksa 10.00 EUR. Atbilstošu munīciju (tikai 12. 
kalibra sportinga patronas un gludstobra lodes) varēs iegādāties sacensību vietā. 
Izdevumus, kas saistīti ar munīcijas iegādi apmaksā organizācija, kas pieteikusi komandu 
vai individuāli. 
Par dalībnieka sacensību noteikumu zināšanu, drošības noteikumu zināšanu un  prasmi 
rīkoties ar medību ieroci atbild pats sacensību dalībnieks un komandas vadītājs, par ko 
dalībnieks parakstās pieteikumā. Šaušanas teritorijā ieročus aizliegts pārnēsāt saliktā veidā 
(patronas nedrīkst atrasties ierocī). Izņemt ieročus no makstīm, somām, pārvalkiem vai 
kastēm var tikai šaušanas sektorā, pēc šāvēja izsaukšanas uz ugunslīniju. Nedrīkst šaušanas 
teritorijā atrasties alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. 

 

7. Galvenais tiesnesis – Dainis Upelnieks 
 

8. Informācija 
Informācija: Pēteris Seleckis t. 29189821, Aigars Starodubcevs t. 29472454 

Stends treniņiem būs atvērts: 2. un 9. jūlijā no plkst. 1700  - 2000 ., “Šautuve”, Īslīces 

pagasts, Bauskas novads, vai individuāli sazināties ar Daini Upelnieku t. 26159558, Aigars 

Starodubcevs t. 29472454. 

  



 

 
UZMANĪBU!!! 

               
Papildus nolikumā minētajiem ieskaišu šaušanas veidiem tiek izspēlēts tituls “Super mednieks” 
jauktajā ātršaušanā. Piedalīties var jebkurš sacensību dalībnieks. Pieteikties var norādot 
dalībnieku pieteikumā vai individuāli pirms disciplīnas izpildes. 
 Šaušanas disciplīna “Super mednieks” notiek pēc brīvprātības principa un netiek vērtēta komandu 
rezultātā. Dalības maksa 10 eiro. 
 

“Super mednieks” disciplīnas izpildes noteikumi: 
 
      Dalībniekam laika kontroles režīmā jāsašauj desmit mērķi, no kuriem 5 stāvoši (attālumā no 20 
līdz 50 metriem sastāvos iestiprināti sporinga šķīvīši) un pieci lidojoši vai ripojoši sportinga šķīvīši 
(visiem lidojošajiem mērķiem viena trajektorija). 
     Stāvošos mērķus šauj ar lodi lidojošus vai ripojošus ar skrotīm. Šāvienu skaits neierobežots. 
Uzvar tas dalībnieks, kurš īsākā laikā sašauj visus mērķus. Šaušana tiek izpildīta ar vienu ieroci, 
kuru šaušanas laikā mainīt nedrīkst. Divstobru bisēs vienlaicīgi drīkst ielādēt 2 patronas, 
pusautomātiskajos 3 patronas un pumpja tipa ierocim arī 3 patronas  . 
     Uzvarētājam balvā dubultā šķīvju metamā mašīna (uzvelkama ar roku) no firmas “Cabelo” ASV. 


