
 

 

Kauss 2016 
2016. gada HANSAFLEX kausa izcīņa Apaļajā stendā 

 

  

Posma Nr. Sākums, plkst. Datums Vieta 

  

1. posms 10:00 21. februāris Zvārdes šautuve, Saldus 

  

2. posms 10:00 20.marts Zvārdes šautuve, Saldus 

  

3. posms 10:00 10.aprīlis Zvārdes šautuve, Saldus 

  

4. posms 10:00 15.maijs Zvārdes šautuve, Saldus 

  

finālposms 10:00 25.jūnijs Zvārdes šautuve, Saldus 
 

Ieroči, munīcija – munīcija 24 gr. patronas ar skrošu diametru ne lielāku par 2,5mm. 

1.Programma: 

1)Individuālajā ieskaitē dalībnieki šauj 4 kvalifikācijas sērijas*, seši labākie šauj pusfinālu un četri labākie pusfinālisti šauj 

finālus, attiecīgi par pirmo un trešo vietu. 

2)Junioru ieskaite tiek vērtēta no kvalifikācijas rezultāta. Junioru grupā piedalās sievietes bez vecuma ierobežojuma un jaunieši, 

kas dzimuši 1996. gadā un jaunāki. Ja junioru grupas dalībnieks uzrāda augstvērtīgu rezultātu vīriešu grupā, viņš turpina 

sacensības vīriešu konkurencē. 

*Ja kopējais dalībnieku skaits pārsniedz 18, tad tiek šautas 3 kvalifikācijas sērijas. 

3) Piešaudes treniņi – attiecīgās nedēļas ceturtdienā! 

2.Dalības maksa: 

1) Vīriešiem 30.00 EUR (ja 3 kvalifikācijas sērijās tad 25 EUR); 

2) Junioriem 20.00 EUR (ja 3 kvalifikācijas sērijās tad 15 EUR). 

3. HANSAFLEX kausa izcīņas noteikumi: 

1)Vērtēšana: 

Vienādu individuālo rezultātu gadījumā par iekļūšanu pusfinālā vai finālā, kā arī par godalgotajām vietām, tiek veikta 

pāršaude. 

HANSAFLEX kausa izcīņas finālposmā tiek noskaidroti 2016. gada kausa ieguvēji Meistaru, Amatieru un junioru 

konkurencē - apaļajā stendā, vērtējot finālposma rezultātu. Lai piedalītos finālposmā ir jāpiedalās vismaz trijos no četriem 

posmiem. 

4.Apbalvošana: 

1)Katrā kausa posmā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem. 

2)Finālposmā tiek apbalvoti uzvarētāji katrā grupā ar naudas balvām, kausiem un diplomiem. 

1. vieta – 300 Eur 

2. vieta – 200 Eur 

3. vieta – 100 Eur 

3)Ja viena posma ietvaros un finālposmā kādā no vērtējumiem dalībnieku skaits ir mazāks par 4, tad apbalvo tikai labāko 

 

Meistaru saraksts ( labākā puse no 2015. gada Latvijas kausa kopvērtējuma tabulas – skatīt 2015. gada kopvērtējumu 

www.sasa.lv ): 
1. Upelnieks Dainis 

2. Starodubcevs Emīls 

3. Briedis Gundars 

4. Kalējs Valdis  

5. Āboliņš Egils  

6. Kaspars Avens  

7. Dainis Vitka  

8. Vadims Basovs 

Jebkurš šāvējs drīkst brīvprātīgi pieteikties meistaru grupai. 

7.Informācijai un jautājumiem: tālr.:28338705  (Toms Erviks) 

http://www.sasa.lv/

