
 

 

 

 

 

 

 

Talsu novada atklātais čempionāts un Latvijas kausa izcīņas 

5.posms šaušanas disciplīnā ”skrejoša mežacūka 35m” (SK-35). 

 

NOLIKUMS 

1. Sacensību laiks – 2017.gada 27.maijs 

2. Sacensību vieta – Pastendes šautuve 

3. Sacensības organizē – Talsu novada pašvaldība, 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 26.maijam pa e-pastu vilnis.zarakauskis@gmail.com vai 
sacensību dienā. 

6. Dalības maksa – EUR 10, junioriem EUR 5 

7. Sacensību sākums – 9.00 

8. Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem, kas sacenšas vīriešu konkurencē 

un junioru konkurencē, un komandām (3 vīrieši + 1 juniors (dz. g. 1997. vai jaunāks) vai 

sieviete), kas sacenšas komandu konkurencē, atbilstoši LŠF sacensību noteikumiem 

šaušanas disciplīnā „skrejoša mežacūka 35m”. Komandu un individuālajā ieskaitē 

sievietēm un junioriem atļauts šaut ar 22 LR. 

Talsu novada atklātajā čempionātā piedalās tikai amatieri un amatieru komandas (3 

vīrieši + 1 juniors (dz. g. 1997. vai jaunāks) vai sieviete). Komandu un individuālajā 

ieskaitē sievietēm un junioriem atļauts šaut ar 22 LR. 

9. Sacensību individuālie dalībnieki vīriešu konkurencē tiek iedalīti un sacenšas divās 
grupās – Meistaru grupā un Amatieru grupā.  

Meistaru grupā tiek iekļauti tie dalībnieki, kas divu iepriekšējo kalendāro gadu laikā 

šaušanas disciplīnā SK-35 ir izpildījuši sporta meistara kandidāta vai sporta meistara 

kvalifikācijas ieskaites normatīvu. (Skatīt meistaru sarakstu SASA.lv mājas lapā)  

Amatieru grupā tiek iekļauti visi pārējie dalībnieki. Ja Amatieru grupas dalībnieka izpildīto 

divu pamatsēriju rezultātu summa ir atbilstoša sacensību turpināšanai pusfinālā un finālā 

Meistaru grupā, viņš var turpināt sacensības, saņemot vērtējumu gan Amatieru grupas, gan 

Meistaru grupas rezultātu tabulā.  
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10. Sacensību programma: 

a. sacensību dalībnieki ar gludstobra ieroci izpilda 2 pamatsērijas pa 10 šāvieniem + 16 
labākie 1 sēriju pusfinālā + 8 labākie 1 sēriju finālā. 

b. sacensību dalībnieki ar 22 LR kalibra ieroci izpilda 2 pamatsērijas pa 10 šāvieniem + 

8 labākie 1 sēriju pusfinālā + 4 labākie 1 sēriju finālā. 

11. Pamatsēriju šaušanas kārtība – pēc pieraksta. 

12. Vērtēšana un apbalvošana – individuālās sacensību vietas vīriešu Meistaru grupas 
konkurencē tiek noteiktas pēc izpildīto visu sēriju rezultātu summas. Vīriešu Amatieru 
grupas konkurencē vietas tiek noteiktas pēc izpildīto divu pamatsēriju rezultātu 
summas. Junioru un sieviešu konkurencē vietas tiek noteiktas pēc izpildīto visu sēriju 
rezultātu summas un 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 
sieviešu konkurencē un komandu konkurencē, kā arī 1.-3. vietas ieguvējas komandas 
Talsu novada atklātajā čempionātā. 

13. MŠK “Bebra kungs”speciālbalvas: 
a. Labākais rezultāts sērijā, šaujot ar gludstorbra ieroci – 100 € (Vienāda rezultāta 

gadījumā notiek pāršaude) 
b. Labākais rezultāts sērijā, šaujot ar 22 LR kalibra ieroci ieroci – 50 € (Vienāda 

rezultāta gadījumā notiek pāršaude) 

14. Papildus sacensības: šaušana pa kustīgu mērķi 10 m, pneimatika. 

Dalībnieki: jebkurš dalībnieks, kurš par piedalīšanos katrā disciplīnā iemaksājis dalības 

maksu 2 EUR. Katra nākamā sērija – 1 EUR. 

Sacensību norise: Katrs dalībnieks izšauj 20 šāvienus (Šautenes un lodītes nodrošina 

MŠK „Bebra kungs”). 

Vērtēšana un balvas: Vērtē pēc labākā vingrinājuma 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 – 26. maijā no plkst.16.00 

16. Informācija – www.sasa.lv, tālr. 29298504 Agnis Dombrovics  

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

 

http://www.sasa.lv/
mailto:vilnis.zarakauskis@gmail.com

