
„Minhauzena baložu medības” 
 

Laiks un vieta: medības atļautas 2016.gada 6.augustā  no pl. 9:00 -17:00 
Pārgaujas novada Straupes pagasta “Mārkulīču” šautuvē   
 
Dalībnieki: viens pārstāvis no katras komandas. 

Inventārs: Latvijas likumdošanā atļauts gludstobra medību ierocis bez kalibra 
ierobežojumiem. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda. Šaušanas laikā 
ierocim ir jābūt bez pārnēsāšanas siksnas. Munīcija  - rūpnieciski ražotas 50 
gludstobra patronas, lādētas ar skrotīm, kuru diametrs nav lielāks par nr. 7 un svars 
nav lielāks par 28 gramiem. 
 
Norise un noteikumi: šaušanu veic komandu numuru secībā. Pirms sacensību 
uzsākšanas dalībnieki tiesnešiem uzrāda medību šaujamieroča atļauju. Katrs dalībnieks 
veic līdz 50 šāvieniem pa 25 lidojošiem mērķiem no 5 stāvvietām, katrā stāvvietā palaiž 
5 mērķus, katrā stāvvietā viens atsevišķs mērķis un divi dupleti, Dupletā tiek ieskaitīts 
sašauts mērķis arī ja divi šāvieni veikti pa vienu no diviem mērķiem. 
Šaušanas laukumā ir 5 šķīvīšu palaišanas mašīnas, pēc komandas Dod! tiesnesis, pēc 
iepriekš sagatavotas leģendas palaiž mērķi, šķīvīšus dupletā palaiž vienlaicīgi, vai ar1 +.  
Šāvējam ir zināms, kādi mērķi tiks palaisti. Atļauts divas reizes šaut uz vienu mērķi. 
Pirms mērķa prasīšanas atļauts ieroci ieplecot.  
Pusautomātisko ieroču īpašnieki ielādē vienlaicīgi ne vairāk par 2 patronām. Dalībnieks 
pēc šaušanas savāc izšautās čaulītes. Ausu un acu aizsardzība obligāta nodrošina pats 
šāvējs! 

 
Dalībniekam bez tiesneša atļaujas aizliegts: 
- izņemt ieroci no ieroču somas, to salikt un sagatavot sacensībām, 
- pielādēt ieroci un uzsākt šaušanu, 
- atstāt šaušanas līniju. 

 
Vērtēšana: uzvar dalībnieks, kurš sašāvis vairāk mērķu. Vienāda rezultāta gadījumā par 
godalgotām vietām notiek pāršaude, šaujot veselu sēriju - 25 šķīvīšus. Ja rezultāts ir 
vienāds, tad turpina šaut līdz pirmajai nullei. 
 
Apbalvošana: tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Minhauzena brieža medības” 

Laiks un vieta: medības atļautas 2016.gada 6.augustā  no pl. 9:00 -17:00 
Pārgaujas novada Straupes pagasta “Mārkulīču” šautuvē   
 

Dalībnieki: viens pārstāvis no katras komandas. 
 
Inventārs: Latvijas likumdošanā atļauts vītņstobra medību ierocis ar kalibru 222 
un lielāku. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda. Munīcija: 5 ierocim 
atbilstošas medību vai sporta patronas. Šaušanas laikā atļauts izmantot ieroča 
siksnu. 
 
Norise un noteikumi: šaušanu veic komandu numuru secībā. Pirms sacensību 
uzsākšanas dalībnieki tiesnešiem uzrāda medību šaujamieroča atļauju. Šaušanas laiks 
5 minūtes.  Ierocī atļauts ieādēt 1 patronu. Šaušana notiek bez atbalsta, paredzētās 5 
patronas dalībnieks novieto uz šaušanas galdiņa tiesnesim redzamā veidā.  
Katrs dalībnieks veic 5 šāvienus 50m  šaušanas distancē pa nekustīga brieža silueta 
mērķi, mērķa desmitnieka diametrs ir 2cm, ārējais diametrs  – 15cm.  
Pats mērķis šāvējam nav redzams, tas ir uzdrukāts brieža siluetam otrā pusē.  
 
Dalībniekam bez tiesneša atļaujas aizliegts: 
-  izņemt ieroci no ieroča somas, to salikt un sagatavot sacensībām.  
-  pielādēt ieroci un uzsākt šaušanu, 
-  atstāt šaušanas līniju. 

 
 Vērtēšana: uzvar dalībnieks, kurš sašāvis vairāk punktus. Vienāda rezultāta gadījumā 
vērtē  pēc augstvērtīgāko trāpījumu skaita.  Ja joprojām nav iespējams noteikt 
godalgotās vietas,  notiek visas sērijas pāršaude.  
 
 Apbalvošana: tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Minhauzena sivēna medības” 
 

Laiks un vieta: medības atļautas 2016.gada 6.augustā no pl. 9:00 -17:00 
Pārgaujas novada Straupes pagasta “Mārkulīču” šautuvē   
 
Dalībnieki: viens pārstāvis no katras komandas vecumā no 12 – 18 gadiem. 
 
Inventārs: ar šautuves piedāvātu pneimatisko ieroci Feinwerkbau 300, kas aprīkots ar 
optisko tēmekli. Munīciju 4,5mm arī nodrošina šautuve.  
 
Norise un noteikumi: šaušanu veic komandu numuru secībā. Katrs dalībnieks veic 10 
šāvienus 17,5m šaušanas distancē pa mežacūkas silueta mērķi, mērķa desmitnieka 
diametrs ir 6cm, ārējais diametrs – 18cm.  
Vispirms 4 šāvienus dalībnieks izšauj pozīcijā stāvus bez atbalsta pa nekustīgu mērķi, pēc 
tam 6 šāvienus pa kustošu mērķi, kas pārvietojas ar ātrumu 2m /sek. 5 metru garā 
šaušanas logā. Šāvējs kustošo mērķi katrreiz pieprasa ar komandu “Dod!”.  Pirms mērķa 
pieprasīšanas ieroci atļauts ieplecot.  
 
Dalībniekam bez tiesneša atļaujas aizliegts: 
-  pielādēt ieroci un uzsākt šaušanu, 
-  atstāt šaušanas līniju. 
 
Vērtēšana: uzvar dalībnieks, kurš sašāvis vairāk punktus. Vienāda rezultāta gadījumā 
vērtē pēc augstvērtīgāko trāpījumu skaita. Ja joprojām nav iespējams noteikt 
godalgotās vietas, notiek visas sērijas pāršaude. 
 
Apbalvošana: tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Minhauzena zaķu medības” 
 

Laiks un vieta: medības atļautas 2016.gada 6.augustā  no pl. 9:00 -17:00 
Pārgaujas novada Straupes pagasta “Mārkulīču” šautuvē   
 
Dalībnieki: viens pārstāvis no katras komandas. 

Inventārs: Latvijas likumdošanā atļauts gludstobra medību ierocis bez kalibra 
ierobežojumiem. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda. Šaušanas laikā 
ierocim ir jābūt bez pārnēsāšanas siksnas. Munīcija  - rūpnieciski ražotas 10 
gludstobra patronas, lādētas ar skrotīm, kuru diametrs nav mazāks par nr. 7,5 un 
svars nav lielāks par 28 gramiem. 
 
Norise un noteikumi: šaušanu veic komandu numuru secībā. Pirms sacensību 
uzsākšanas dalībnieki tiesnešiem uzrāda medību šaujamieroča atļauju. Katrs dalībnieks 
veic 10 šāvienus 35m šaušanas distancē pa 4 zaķu siluetu mērķiem. Mērķa trāpījuma 
diameters ir 10 cm.  Mērķis, mainot augstumu par 0,5m, šaušanas logā 20 m garumā 
pārvietojas ar ātrumu 4m/sek. Ierocī ielādē ne vairāk kā 2 patronas, kas tiek izšautas 
vienā skrējienā. Ieroci ieplecot atļauts pēc tam, kad mērķis parādījies šaušanas logā.  
Atļauts divas reizes šaut uz vienu mērķi.  
Dalībnieks pēc šaušanas savāc izšautās čaulītes.  

 
Dalībniekam bez tiesneša atļaujas aizliegts: 
- izņemt ieroci no ieroču somas, to salikt un sagatavot sacensībām, 
- pielādēt ieroci un uzsākt šaušanu, 
- atstāt šaušanas līniju. 

 
Vērtēšana: uzvar dalībnieks, kurš sašāvis vairāk skrotis zaķu mērķos. Vienāda rezultāta 
gadījumā par godalgotām vietām notiek visa vingrinājuma pāršaude. 
 
Apbalvošana: tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji. 
 
 
 


