
 

 

 

 

 

 

 

Talsu novada atklātais čempionāts amatieriem 

šaušanas disciplīnā ”skrejoša mežacūka 35m” (SK-35) 

NOLIKUMS 

1. Sacensību laiks – 2016. gada 28. maijs. 

2. Sacensību vieta – Pastendes šautuve. 

3. Sacensības organizē –MŠK „Bebra Kungs”. 

4. Sacensībās drīkst piedalīties – ikviena fiziska persona, kura samaksājusi sacensību dalības 
maksu, apguvusi nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu 
prasībām par vecuma ierobežojumiem. 

5. Dalībnieku pieteikšanās – līdz 27. maijam pa e-pastu vilnis.zarakauskis@gmail.com vai 
sacensību dienā līdz plkst. 9.30  

6. Dalības maksa – EUR 10, junioriem EUR 5, meistariem EUR 5 

7. Sacensību sākums – 10.00 

8. Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem un komandām. Komandā jābūt 3 

dalībniekiem, kas šauj ar 12. vai mazāka diametra kalibra medību gludstobra ieročiem, kuru 

stobrā nav vītnes. Juniori (dz. g. 1996. vai jaunāki) un sievietes varēs šaut atsevišķā ieskaitē ar 

mazkalibra ieroci ar kalibru 22LR. 

9. Sacensību dalībnieki var būt tikai amatieri. Amatieri ir tādi dalībnieki, kas divu iepriekšējo 

kalendāro gadu laikā šaušanas disciplīnā SK-35 nav izpildījuši I sporta klases, sporta meistara 

kandidāta vai sporta meistara kvalifikācijas ieskaites normatīvu. (Skatīt meistaru sarakstu 

SASA.lv mājas lapā)  

10. Meistaru grupas dalībniekiem ir iespēja izpildīt 2 sērijas, pēc kuru rezultātiem tiks noteikts 

vietu sadalījums Meistaru grupā. 

11. Sacensību programma – visi sacensību dalībnieki izpilda 2 pamatsērijas pa 10 šāvieniem. 
Astoņi labākie amatieri 1 sēriju finālā. 

12. Pamatsēriju šaušanas kārtība – pēc pieraksta. 

13. Vērtēšana un apbalvošana – individuālās sacensību vietas Amatieru grupas konkurencē tiek 
noteiktas pēc izpildīto visu sēriju rezultātu summas. Junioru un sieviešu grupas konkurencē 
vietas tiek noteiktas pēc izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. Komandu konkurencē 
vietas tiek noteiktas pēc visu komandas šāvēju izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. 
Apbalvoti tiek 1.-3. vietas ieguvēji Amatieru grupas konkurencē, 1.-3. vietas ieguvēji Meistaru 
grupas konkurencē, 1.-3. vietas ieguvēji junioru un sieviešu grupas konkurencē, 1.-3. vietas 
ieguvēji komandu konkurencē.  
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14. Papildus sacensības - šaušana ar pneimatisko šauteni distancē 10 m 

Dalībnieki: jebkurš dalībnieks, kurš par piedalīšanos iemaksājis dalības maksu 1 EUR. 

Katra nākamā sērija – 1 EUR. 

Sacensību norise: Katrs dalībnieks izšauj 10 šāvienus pa pneimatiskās šautenes mērķi 

(Šautenes un lodītes nodrošina MŠK „Bebra kungs”). 

Vērtēšana un balvas: Vērtē pēc labākās sērijas punktu summas. 1. – 3. vietu ieguvēji 

tiek apbalvoti ar diplomiem un naudas balvām. 

Godalgoto vietu vērtējumā vienādu rezultātu gadījumā notiek atkārtota šaušana pa 
diviem šāvieniem. 

15. Piešaude un treniņi – 27. maijā no plkst.18.00 

16. Informācija – www.sasa.lv, tālr. 22015234 Aivars Delveris  

e- pasts: vilnis.zarakauskis@gmail.com par piešaudi tālr.: 29182531 Sandris Dravnieks  
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