
„Zemgaļu šautuves atklāšana” - sacensības kompakt sportingā. 
2013. gada 17. augustā Bauskā 

 

NOLIKUMS 

 
Mērķis un uzdevums: Propagandēt un veicināt stenda šaušanu, stimulēt regulāras nodarbības 

un noskaidrot labākos šāvējus stenda šaušanā. 

 

Vieta: Sacensības notiks 2013. gada 17.augustā, Bauskas rajona Īslīces pagasta 

stenda šautuvē. 

 

Laiks: Dalībnieku ierašanās līdz   plkst. 9.30.  

Dalībnieku pieteikšanās  līdz. plkst. 10.00 

Sacensību sākums  plkst.10.00 

 

Sacensību vadība: Sacensības organizē un vada Sporta klubs “Bauskas Zemgaļi”.  

Kontakti: Arvīds – 26186344, Dainis - 26159558 

 

Sacensību dalībnieki: Sacensībās piedalās SK “Bauskas Zemgaļi” biedri, Eiropas Savienības 

stenda šāvēji, mednieki un pārējie interesenti. 

 

Programma: Kvalifikācija 100 mērķi + pusfināls +fināls. 

 Pusfinālā startē 6 labāko rezultātu īpašnieki kvalifikācijā. 

Finālā par I vietu – 1. un 2. rezultāta īpašnieki pusfinālā. 

Finālā par III vietu – 3. un 4. rezultāta īpašnieki pusfinālā. 

Kvalifikācijas  rezultāts neiet līdzi pusfinālā, visi sāk no nulles, tā pat 

arī finālu sāk no nulles. 

B pusfinālu un finālu šaus 1. laukumā un A pusfinālu un finālu šaus 2. 

laukumā. 

 

Vērtēšana: Vērtēšana notiks  A un B grupās, kuras sadalīs pēc kvalifikācijas 

pabeigšanas, noņemot vienu izlozētu sēriju no rezultāta. Pēc grupu 

sadalīšanas izlozēto sēriju pieliks atpakaļ un noskaidros pusfinālistus A 

un B grupās. Ja dalībnieku skaits ir nepāra skaitlis, tad A grupā ir par 

vienu vairāk (ja 25, tad A=13 un B=12 sportisti). 

 A un B grupās šāvēji tiks dalīti, ja dalībnieku skaits būs vairāk kā 25. 

 Jaunieši un sievietes vērtēsies kopā, rezultāts no 100 sašautiem 

mērķiem. 

 

Apbalvošana: A un B grupā apbalvo pirmo 3 vietu ieguvējus ar diplomiem un naudas 

balvām.   

 Naudas balvu sadalījums: A grupā - 1. vieta – 30%, 2. vieta – 20%, 3. vieta 

– 15% un B grupā – 1. vieta – 20%, 2. vieta – 10 %, 3. vieta – 5%. 

                Jauniešus un sievietes – apbalvo pirmo 3 vietu ieguvējus ar diplomiem 

un balvām, ja ir vismaz 4 dalībnieki, ja mazāk – apbalvo tikai labāko. 

Jaunieši un sievietes konkurē arī A un B grupās starp visiem 

dalībniekiem, ja piedalās komercsacensībās. 

 

Dalības maksa  Pieaugušajiem – 35,00 LVL,  (20,00 LVL no dalības        maksas - 

balvu fondā). Jauniešiem -15,00 LVL, ja vēlas konkurēt komercsacensībās – 

35,00 LVL 

 

 

Munīcija:       24 - 28 gr. patronas 

          

 

17.08.2013        SK “Bauskas Zemgaļi” 


