
N O L I K U M S 
 

SIA "Zvārdes Šautuves" šaušanas sacensības 

""LLIIEELLDDIIEENNUU  ZZAAĶĶIISS""  

 
Laiks un vieta: 2013.gada 20.aprīlī plkst. 10:00,  

 SIA “Zvārdes Šautuve” 

 šautuvē - Saldus nov., Zvārdes pag., “Lapsas”. 

 Reģistrācija sacensību dienā no 9:00 – 9:45 
 

Rīkotājs: SIA “Zvārdes Šautuve” 
 

Sacensībās piedalās:  Tiek aicināti visi mednieki un šaušanas sporta interesenti. 

 

PROGRAMMA 
  

Pamatdisciplīna: “Skrejošais zaķis”: 

 dalībnieks, šauj divas sērijas, (1 sērija – astoņi šāvieni (četri dubleti), 

 finālā piedalās 8 labākie dalībnieki. Tiek šauta viena sērija (četri 

dubleti). 
 

Ieroči un 

munīcija:  

 

 Jebkurš reģistrētais gludstobra ierocis un tēmeklis, kas atļauts 

Latvijas medību noteikumos.  

 Nav atļauts izmantot ieroci, kuram nav noņemta siksna.  

 Pa “Skrejošu zaķi” tiek šauts ar skrošu sporta patronām līdz 

28grami Nr.7, kuras sacensību laikā būs arī iespējams 

iegādāties uz vietas šautuvē.(0,16Ls/gab. ) 
 

Vērtēšana:  

 

 

 labākos 8 finālistus nosaka, summējot  abas   sērijas. 

 1.-3. Vietu ieguvējus nosaka, summējot visu trīs sēriju 

rezultātus.  
 

Apbalvošana: Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām. 

Starp sacensību dalībniekiem tiks izlozētas dažādas balvas, izlozē 

piedalās visi   reģistrētie dalībnieki, esot klātienē. 

Galvenā balva izlozē dalībniekiem vītņstobra ierocis  

CZ 513 Farmer ar optisko tēmekli 3-12x50. 

Maksa: Dalības maksa 10.00 Ls.    

 

Tiesneši: Galvenais tiesnesis: Aivars Arājs,Tiesneši: Jānis Rubulis. 

Inforācijai: 29274565 - Aivars Arājs, info@zvardessautuve.lv,          

www.zvardessautuve.lv, www.sasa.lv 

 

mailto:info@zvardessautuve.lv
http://www.zvardessautuve.lv/
http://www.sasa.lv/


SIA "Zvārdes Šautuves" atklātās sacensības 

šaušanas disciplīnā SK-100 (skrejošs alnis 100m) 

ieskaite Latvijas kausa izcīņas 2.posmā 

NOLIKUMS 

 Sacensību laiks – 2013.gada 20. aprīlis 

 Sacensību vieta – Zvārdes šautuve 

 Sacensības organizē – SIA „Zvārdes šautuve” 

 Sacensībās drīkst piedalīties – ikviena fiziska persona, kura samaksājusi 

sacensību dalības maksu, apguvusi nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar 

ieroci un atbilst normatīvo aktu prasībām par vecuma ierobežojumiem  

 Dalībnieku pieteikšanās – sacensību dienā no plkst. 9.00 – 9.45  

 Sacensību sākums – plkst. 10.00 

 Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem un komandām (3 
dalībnieku sastāvā), atbilstoši LŠF sacensību noteikumiem šaušanas disciplīnā 
„skrejošs alnis 100m” . skatīt  www.sasa.lv 

 

 Sacensību individuālie dalībnieki tiek iedalīti un sacenšas divas grupās – 
Meistaru grupā un Amatieru grupā.  

Meistaru grupā tiek iekļauti tie dalībnieki, kas divu iepriekšējo kalendāro gadu laikā 
šaušanas disciplīnā SK-100 ir izpildījuši I sporta klases, sporta meistara kandidāta vai 
sporta meistara kvalifikācijas ieskaites normatīvu.  

Amatieru grupā tiek iekļauti dalībnieki, kas divu iepriekšējo kalendāro gadu laikā 
šaušanas disciplīnā SK-100 ir izpildījuši II sporta klases vai III sporta klases kvalifikācijas 
ieskaites normatīvu, kā arī visi citi. Ja Amatieru grupas dalībnieka izpildīto divu 
pamatsēriju rezultātu summa ir atbilstoša sacensību turpināšanai pusfinālā un/vai 
finālā Meistaru grupā, viņš var turpināt sacensības, saņemot vērtējumu gan Amatieru 
grupas, gan Meistaru grupas rezultātu tabulā. Amatieru grupas dalībniekam ir tiesības 
pieteikties Meistaru grupā, tādejādi atsakoties sacensties Amatieru grupā. 



 

 Sacensību programma – visi dalībnieki izpilda (2 pamatsērijas) + (1 sēriju 8 

labākie Meistaru grupas konkurencē finālā) 

 Pamatsēriju šaušanas kārtība – pēc izlozēta saraksta 

 Vērtēšana un apbalvošana – individuālās sacensību vietas Meistaru grupas 
konkurencē tiek noteiktas pēc izpildīto visu sēriju rezultātu summas. Amatieru 
grupas konkurencē vietas tiek noteiktas pēc izpildīto divu pamatsēriju 
rezultātu summas. Komandu konkurencē vietas tiek noteiktas pēc visu 
komandas šāvēju izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. Apbalvoti tiek 
1.-3.vietas ieguvēji Meistaru grupas konkurencē, Amatieru grupas konkurencē 
un komandu konkurencē.  

 Dalības maksa – Ls 12, junioriem Ls 6 

 Piešaude un treniņi – 19. aprīlī no plkst. 13.00 – 19.00  

 Pusdienās – tradicionālā Zvārdes šautuves zupa 

 Informācija – www.sasa.lv, tālr. 29274565 (Aivars Arājs), tālr. 29269960 (Aivars 
Bundzens).  

 

 

http://www.sasa.lv/

