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NOLIKUMS 

 

VECUMNIEKU NOVADA 

 ATKLĀTĀ KAUSA IZCĪŅA MEDĪBU ŠAUŠANĀ  

 

Sacensību mērķis: Izkopt mednieku šaušanas prasmes, tradīcijas, organizēt patīkamu, draudzīgu 
atpūtu starp medniekiem un medību šaušanas cienītājiem 

Laiks un vieta: 2016.gada 24.septembrī Biedrības „Zemgales šaušanas centrs” šautuvē, 
Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā 

Rīkotājs: Vecumnieku novada dome un Biedrība „Zemgales šaušanas centrs” 

Sacensībā piedalās: Ikviena fiziska persona, kura samaksājusi sacensību dalības maksu, apguvusi 
nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu 
prasībām par vecuma ierobežojumiem. 

Dalības maksa: Kompleksajā šaušanā 12,00 EUR vai katrā disciplīnā atsevišķi 7,00 EUR 

Dalībnieku reģistrācija Sacensību dienā no 8:30 līdz 9:45 

Sacensību sākums Pulksten 10:00 

PROGRAMMA 

1. Atklāšanas runa un instruktāža. 

2. Šaušana ar gludstobra ieroci pa stāvošu mērķi 50 m. 

Katrs dalībnieks veic 10 (desmit) šāvienus pa stāvošu mērķi 50 m distancē, stāvus, bez atbalsta. 
Šaušanas laiks 10 (desmit) minūtes. Uz šaušanas līnijas vienlaikus šauj 6 (seši) dalībnieki. Aizliegts 
piedalīties ar gludstobra ieroci, kam stobrā ir vītne, nav noņemtas plecu siksnas, vai ierocis ir 
aprīkots ar pleca āķi. Aizliegts lietot papildus polsterējumu, priekšmetus un/vai apģērbu, kas fiksē 
šāvēja ķermeni vai kādu tā daļu. Šaušana notiek pa apaļo mērķi SC 36-5. 

Katram dalībniekam ir iespēja uzlabot savu rezultātu un izšaut 1 (vienu) papildus sēriju par 
papildus samaksu 5,00 EUR. 

3. Šaušana ar gludstobra ieroci pa lidojošu mērķi (šķīvīšiem) - „Compak sportings”. 

Dalībniekam jāsašauj 25 (divdesmit pieci) mērķi (šķīvīši). Katram dalībniekam ir iespēja uzlabot 
savu rezultātu un izšaut 1 (vienu) papildus sēriju par papildus samaksu 5,00 EUR. 

Kompleksajam vērtējumam iegūto punktu skaitu reizina ar 4 (četri). 

4. Fināli. 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 labākajā pamatsērijā + 1 (vienu) sēriju finālā un vienāda punktu 
skaita gadījumā notiek pāršaušana līdz pirmajai kļūdai vai lodē 50 m skaita augstvērtīgākos 
trāpījumus. 

Kompleksajā vērtējumā 6 (sešu) labāko rezultātu īpašnieki šauj finālu disciplīnā „Skrejošā meža 
cūka” 35 m (SK-35) vienu sēriju (10 šāvieni). Iegūtos punktus summē ar pamatsēriju iegūto punktu 
skaitu. 
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5. Apbalvošana. Katrā disciplīnā 1.-3. vietas ieguvējus meistaru klasē un tautas klasē apbalvo ar 
medaļām, balvām un diplomiem, savukārt 4.-6. vietas ieguvējus katrā klasē apbalvo ar diplomiem 
un piemiņas balvām. 

Kompleksajā vērtējumā 1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar kausiem, balvām, diplomiem un 4.-6. 
vietas ieguvējus ar diplomiem. 

6. Ieroči un munīcija. Latvijas Republikas normatīvajos aktos atļautie gludstobru medību ieroči ar vai 
bez tēmekļiem. Šaušana pa „stāvošu un/vai skrejošu meža cūku” tiek veikta ar medību vai sporta 
lodēm. Šaušana pa lidojošu mērķi (šķīvīšiem) tiek atļauta lietojot patronas ar skrošu lādiņu ne 
lielāku par 28 gr un ne rupjāku par Nr. 7,5. 

7. Piešaude un treniņi. 2016.gada 23.septembrī no pulksten 16:00 līdz 20:00. 

8. Sponsori. Vecumnieku novada dome un Biedrība „Zemgales šaušanas centrs”. 

9. Papildus informācija par pasākuma norisi var iegūt pie: 

a. Arvīda Rozēna pa tālr.: 26472397, arvids.rozens@inbox.lv; 

b. Kaspara Dreijera pa tālr.: 22455646, kaspras.dreijers@inbox.lv; 

c. Inta Peļņa pa tālr.: 29478782, ints.pelnis@inbox.lv; 

d. www.barbelessautuve.lv  
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