
Kombinētās medību šaušanas disciplīnas “Eiropas zvēri” 
šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem 

Sacensību nolikums 

 
 

1. Sacensības notiks 2017. gada 10. decembrī. 
2. Sacensību norises vieta – Dobeles sporta skolas šautuvē, Dobelē, Īles ielā 1. 
3. Dalībnieku reģistrēšanās un piešaude – sacensību dienā no plkst. 9:30 līdz 10:00. 
4. Sacensību sākums – 10:00, pirms “Siluetu” šaušanas pamatsacensību sākuma. 
5. Sacensību dalībnieki – fiziskas personas, kuras samaksājušas sacensību dalības maksu (5 

EUR)un ir apguvušas nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar pneimatisko ieroci. Sacensību 
rīkotājs nenodrošina dalībniekus ar ieročiem un munīciju! 

6. Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem. 
7. Šaušanas kārtība un secība:  

Šaušana notiek pa papīra mērķiem uz kuriem attēloti Eiropas populārākie medījumi (stirna, 
lapsa, ģremze un mežacūka). Mērķi novietoti 20m attālumā un šaušana notiek ar mazjaudas 
(līdz 12 J) pneimatisko ieroci. Šaušanas secība - stirna, lapsa, ģremze un mežacūka. Atļauti visu 
veidu optiskie, dioptriskie vai mehāniskie tēmēkļi. 
Šaušanas pozīcijas (sk. attēlā) – Nr. 1. no stāvokļa “stāvus”, balstoties pie šaušanas pozīcijas 
ailes malas; Nr.2. no stāvokļa guļus, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, balstoties uz 
elkoņiem; Nr.3. no stāvokļa “stāvus”, atbalstoties ar ieroci pie nenostiprināta apaļkoka (štoka); 
Nr.4. no stāvokļa “stāvus” bez atbalsta. 
Šaušanas vingrinājumu izpildes laiks pa katru mērķi – 5 minūtes. 
 

Ilustrācija 1 - Šaušanas pozīcijas 

 

  



1.1. šaušana ar pneimatisko ieroci, no stāvokļa “stāvus”, balstoties pie šaušanas pozīcijas ailes 
malas, pa mērķi “stirna” 20 m attālumā, 5 šāvieni. 

1.2. šaušana ar pneimatisko ieroci, no stāvokļa guļus, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, 
balstoties uz elkoņiem, pa mērķi „sēdoša lapsa” 20 m attālumā, 5 šāvieni, minūtes. 

1.3. šaušana ar pneimatisko ieroci,  , pa mērķi “ģemze” 20 m attālumā, 5 šāvieni, 5 minūtes. 
1.4. šaušana ar pneimatisko ieroci, no stāvokļa “stāvus” bez atbalsta pa mērķi „mežacūka” 20 m 

attālumā, 5 šāvieni. 

Ilustrācija 2 - mērķi un to šaušanas secība 

 

8. Vērtēšana: 
Visi dalībnieki tiek vērtēti vienā kategorijā “Open”. Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 200 punkti. 
Par sacensību uzvarētāju atzīst dalībnieku ar augstāko iegūto punktu skaitu. Vienāda rezultātu gadījumā 
tiek skaitīti centra (10nieki) trāpījumi sākot ar mežacūkas mērķi, tad ģemzes, lapsas un stirnas mērķi. Ja 
arī trāpījumu skaits centrā ir vienāds, tad tiek organizēta pāršaude mežacūkas mērķī. 

9. Apbalvošana: 
Ar diplomiem un piemiņas balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji. 

10. Munīcija: 
Lai nodrošinātu uzskatāmāku un precīzāku rezultātu nolasīšanu un, lai izvairītos no pārpratumiem un 
strīdiem, organizatori REKOMENDĒ šaušanai uzmantot lodītes ar plakano virsmu, kuras tieši paredzētas 
šaušanai papīra mērķos. 

11. Visus strīdus sacensību laikā izšķir galvenais tiesnesis ar savu lēmumu, vadoties pēc FITASC noteikumiem 
Kombinētajā medību šaušanā, cik vien tālu ir iespējams piemērot šos noteikumus. 

12. Galvenais tiesnesis Jānis Zandbergs, papildus informācija www.sasa.lv 
13. Papildus nosacījumi – piedalīties atļauts tikai un vienīgi ar mazjaudas pneimatiskajiem visu veidu 

ieročiem ar lodītes enerģijas jaudu stobra galā ne lielāku kā 12 džouli. Par ieroču atbisltību LR 
likumdošanā noteiktajām prasībām atbildīgs ieroča īpašnieks. 

14. Par doršības tehnikas ievērošanu sacensībās un rīkojoties ar pneimatiskajiem ieročiem sacensību laikā 
atbildīgs katrs sacensību dalībnieks personīgi!!! Par nepildgadīgo bērnu un jauniešu dalību sacensībās 
un drošības tehnikas ievērošanu viņiem apejoties ar pneimatiskajie ieročiem sacensībās atbildību 
uzņemas to vecēki vai aizbildņi! 


