
 

 

 

NOLIKUMS  
 

Madonas novada atklātais čempionāts šaušanā 2.posms  
+ Latvijas kausa izcīņa: SK 100m 4.posms, SK 35m 6.posms 

__________________________________________________________________________________ 
Vieta Madonas nov., Praulienas pag., ”Palejas”  
__________________________________________________________________________________ 
Laiks 2016.gada 28.maijs.  Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:00  
        Sacensību atklāšana plkst. 9:00 
 
Rīkotājs Latvijas Šaušanas federācija, Madonas novada pašvaldība, Sporta klubs „Palejas” 

 

Dalībnieki Visi interesenti, kas apguvuši likumā noteiktā kārtībā nepieciešamās iemaņas pareizi 
rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu prasībām.  

__________________________________________________________________________________ 
Balvu fondu atbalsta 

 

 
 

          UNI SPORTS 
__________________________________________________________________________________ 

 
Programma 
__________________________________________________________________________________
Universālais mednieks 50-300m 

 
Šaušanas shēma    
1.Vingrinājums: attālums 50m, 4 šāvieni, “Bebrs”, šaušanas pozīcija “no ceļa” vai “beduīns”; 
2.Vingrinājums: attālums 100m, 4 šāvieni, mērķis “Mežacūka”, šaušanas pozīcija stāvot “no 
rokas”; 
3.Vingrinājums: attālums 200m, 4 šāvieni, mērķis “Stirnas buks”, šaušanas pozīcija sēžot, no 
dzinējmedību podesta; 
4.Vingrinājums: attālums 300m, 4 šāvieni, mērķis “Lapsa”, šaušanas pozīcija sēžot, no 
dzinējmedību podesta. 
Vienādu rezultātu gadījumā tiek skaitīti augstvērtīgāki trāpījumi, ja kādā no mērķiem atrodas 
vairāk trāpijumu kā paredzēts, tiek atskaitīts labākais trāpījums.  
Vīrieši, juniori vai sievietes startē vienā grupā.  
Ieroči, munīcija – vītņstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. Ieroču 
kalibrs 222.Remington un lielāks.  
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________
Amerikāņu trapa komercmači 

 
Šaušanas shēma – viena pamatsērija (25 māla šķīvīši) + papildu sēriju skaits no 1 līdz 2 
(samaksa par papildu sēriju 5,00 eur, pamatsērijas atļauts šaut līdz plkst.16:30) lai piedalītos 
finālā vērtēs labāko vienas sērijas rezultātu. Finālā 6 labākie rezultāti – 1 sērija (25 māla 
šķīvīši). Fināla rezultātam pamatsēriju punkti netiek skaitīti klāt.  
Vīrieši, juniori un sievietes startē vienā grupā. No katras dalībnieku papildus sērijas 5,00 eur jeb 
100% no maksas tiek pieskaitīti izlozes balvu fondam, kur starp šīs disciplīnas dalībniekiem tiks 
noskaidrots viens laimīgais naudas balvas ieguvējs.  
Ieroči, munīcija – gludstobra ieroči, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. Munīcija 
ne smagāka par 28gr., skrošu maksimālais diametrs 2,5 mm. 



 
__________________________________________________________________________________
Skrejošais alnis 100 m Latvijas kausa izcīņa 4.posms 

 
Šaušanas shēma – visi dalībnieki šaušanā pa „skrejošu alni” dalās divās grupās: 
meistarklasē – dalībnieki, kuriem ir 1. un augstāka sporta klase šaušanā pa „skrejošu alni”;  
amatierklasē  – dalībnieki, kuriem ir 2. un 3. sporta klase, kā arī dalībnieki, kuriem nav 
izpildīta sporta klase šaušanā pa „skrejošu alni”.   
Vīrieši, sievietes un juniori startē vienā, vīriešu konkurencē, izpildot 2 pamatsērijas (20 
mērķi). Finālā 8 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Amatieru klasei vērtējums no 20 mērķiem.  
Ja amatieru klases dalībnieki izcīna vietu starp 8 labākajiem, viņi turpina sacensības meistaru 
klases konkurencē un saņem dubultu vērtējumu.  
Ieroči, munīcija – vītņstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. 
Ieroču kalibrs 222.Remington un lielāks. 

 
__________________________________________________________________________________ 
Skrejošā meža cūka 35m Latvijas kausa izcīņa 6.posms 

 
Šaušanas shēma – vīrieši, sievietes un juniori, vīrieši šaušanā pa „skrejošu mežacūku” dalās 
divās grupās: 
meistarklasē – dalībnieki, kuriem ir 1. un augstāka sporta klase šaušanā pa „skrejošo 
mežacūku”;  
amatierklasē  – dalībnieki, kuriem ir 2. un 3. sporta klase, kā arī dalībnieki, kuriem nav 
izpildīta sporta klase šaušanā pa „skrejošo mežacūku”.   
2 pamatsērijas (20 mērķi). Pusfinālā 16 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Finālā 8 labākie – 1 
sērija (10 mērķi). Amatieru klasei, junioriem un sievietēm vērtējums no 2 pamatsērijām (20 
mērķiem). 
Ja amatieru klases dalībnieks, juniors vai sieviete izcīna vietu starp 16 labākajiem, viņi turpina 
sacensības vīriešu konkurencē un saņem dubultu vērtējumu. 
Ieroči, munīcija – gludstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. 
Patronas, kas lādētas ar vienu lodi. 
 

__________________________________________________________________________________ 
Dalības maksa        Maksa par katru disciplīnu (Skrejošais alnis 100m; Skrejošā meža cūka 35m) – 7 eur; 

Amerikāņu traps - 10 eur; 
Universālais mednieks – 10 eur. 
 

__________________________________________________________________________________ 

Vērtēšana Individuāli šaušanā pa „skrejošo alni” 100m vērtēs 2 pamatsērijas un fināla punktu 
kopsummu. Individuāli pa „skrejošo mežacūku 35m” vērtēs 2 pamatsērijas, pusfināla 
un fināla punktu kopsummu, juniori un sievietes atsevišķi.  

 Amerikāņu trapā vērtēs 1 labāko sēriju, pamatsēriju rezultāts netiek summēts ar fināla 
rezultātu. Universālajā medniekā vērtēs visu mērķu kopsummu.  

 
__________________________________________________________________________________   
Apbalvošana Universālais mednieks 50-300m 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un 

balvām no UNI SPORTS – mednieku veikaliem “Copes lietas”. Amerikāņu trapā 1.-3. 
vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un balvām no Madonas novada, no 
katras dalībnieku papildus sērijas 5,00 eur jeb 100% no maksas tiek pieskaitīti izlozes 
balvu fondam, kur starp šīs disciplīnas dalībniekiem tiks noskaidrots viens laimīgais 
naudas balvas ieguvējs. Katra posma  1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, 
diplomiem un spec balvām no Mednieku veikaliem “Huberts”. 

 

__________________________________________________________________________________ 
Informācija              Sacensību laikā darbosies kārtīga mednieku bufete.  

                        Sīkāk par sacensībām  
Jānis Vilciņš, mob.t. 2 8814132 
www.cihpih.lv 

 www.sasa.lv 
 

 
 

  
 

http://www.sasa.lv/

