LATVIJAS KAUSA 2.POSMS APAĻAJĀ UN TRANŠEJU STENDĀ
NOLIKUMS
RĪKOTĀJS

Šaušanas sporta klubs “Rencēni”, MMK “Rencēni”

VIETA

MMK “Rencēni” šautuvē, Rencēnu pag., Burtnieku novads

LAIKS

2016.gada 19.jūnijs
9:15 – 10:05 Dalībnieku reģistrēšanās
10:15
Sacensību atklāšana
10:30
Pirmie starti

SACENSĪBU MĒRĶIS

Popularizēt medību šaušanas sportu

SACENSĪBU PROGRAMMA

• Apaļais stends
• Tranšeju stends

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM iepriekšējā reģistrācija sacensībām pieejama mājaslapā www.sasa.lv
Sacensību dienā reģistrācija no plkst.9:15-10:05
DALĪBAS MAKSA

• Apaļais stends
30 EUR (junioriem 20 EUR)
• Tranšeju stends
30 EUR (junioriem 20 EUR)
Piesakoties sacensību dienā papildus jāmaksā 5EUR

SACENSĪBĀS DRĪKST
PIEDALĪTIES

ikviena persona, kas ir samaksājusi sacensību dalības maksu, apguvusi nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu prasībām par
vecuma ierobežojumu. Tie dalībnieki, kuriem nav ieroča glabāšanas un nēsāšanas
atļauja, drīkst piedalīties sacensībās, ja galvotājam ir šāda atļauja un šaušanas
laikā galvotājs atrodas blakus šāvējam uz šaušanas līnijas un atbild par šāvēja
rīcību un šaušanas drošu norisi

ATBALSTĪTĀJI

APAĻAIS STENDS
SACENSĪBAS NOTIEK

starp individuālajiem dalībniekiem un komandām atbilstoši ISSF (2013)
noteikumiem. Sacensību individuālie dalībnieki tiek iedalīti divās grupās – vīrieši
un juniori (1996. gadā dzimuši un jaunāki, kā arī sievietes). Komandā piedalās 2
vīrieši + 1 juniors.

SACENSĪBU PROGRAMMA

Kvalifikācija: Dalībnieki izpilda 4 pamatsērijas (serijā 25 lidojošie mērķi). Ja
pieteikušies vairāk kā 18 dalībnieki, tad izpilda 3 pamatsērijas.
Pusfināls un fināls: 6 labākie dalībnieki pēc pamatsērijās iegutajiem punktiem,
šauj pusfinālā, kurā tiek noskaidroti divi labākie, kuri šauj finālu par zelta medaļu,
3. un 4. rezultāta īpašnieki, kuri šauj finālu par bronzas medaļu. 5. un 6. pusfināla
rezultāta īpašnieki izstājās.
Kvalifikācijas rezultāts netiek summēts ar pusfināla un fināla rezultātu.
Pusfināla un fināla šaušanas shēma: 16 mērķu sērija, kas sastāv no astoņiem
dubletiem, no pozīcijām 3, 4 un 5.
Šaušanas secība:
poz.3 - LB/MB un MB/LB
LB – Lielā Būda
poz.4 - LB/MB un MB/LB
MB – Mazā būda
poz.5 - MB/LB un LB/MB
poz.4 - LB/MB un MB/LB

IEROČI, MUNĪCIJA

Jebkurš reģistrētais gludstobra ierocis. Munīcija: 24 gr. patronas ar skrošu
diametru ne lielāku par 2,5mm

VĒRTĒŠANA

Individuālo vērtējumu noteiks pēc pamatsēriju, pusfināla un fināla rezultātiem.
Komandu rezultātus, junioru grupas rezultātus un izcīnītos kausa kopvērtējuma
punktus noteiks pēc pamatsērijās iegūtajiem rezultātiem.

APBALVOŠANA

Apbalvoti tiek 1.-3.vietas ieguvēji ar diplomiem un balvām. Ja dalībnieku skaits
junioru un/vai komandu ieskaitē būs mazāks par 4, tad apbalvos tikai pirmās
vietas ieguvēju ar diplomu.
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SACENSĪBAS NOTIEK
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