
NOLIKUMS 

Zemgales mednieku sacensības stenda šaušanā 2021. 

1. Sacensību laiks un vieta: 

Sacensības notiks: 2021. gada 24. jūlijā plkst. 900 

Sacensību vieta: šautuve “Skuķīši”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads.  
Sacensību rīkotāji: “ŠK Skuķīši”, SK “Bauskas Zemgaļi” un SK “Iecavas novada Zirnieki”. 
Sacensību mērķis: Noskaidrot precīzākos medniekus un mednieku kolektīvus. Attīstīt 
šaušanas sportu mednieku vidū. Piesaistīt jauniešus šaušanas sportam un kvalitatīvai 
brīvā laika aizpildīšanai.  
Atbalsta: z/s „Laimiņas”, SIA  „Baltyre Latvija” , SIA „Brūklenāju parks”, SIA 
„Amberwood” SIA „Bliss motors” , SIA „LIJA”, Ozolnieku novada dome. 

2. Sacensību programma: 

 Sportings 1 sērija (25 šķīvji) – 4 šaušanas vietas, 2 dažādi mēŗķi katrā vietā. Kopā pa 
visām 4 pozīcijām tiek padoti 25 mērķi; 

 Apaļais stends 1 sērija (25 šķīvji – “mednieku sērija”) - mērķu secība kā standarta apaļā 
stenda sērijā, tikai dubletos otrais mērķis tiek padots pēc pirmā šāviena veikšanas, 
līdzīgi kā sportingā A+B. Mērķu padošana notiek bez taimera; 

 Automātiskās tranšejas stends 1 sērija (25 šķīvji) – viena kustīga šķīvīšu metamā 
mašīna padod promejošus mērķus ~10 m attālumā no šāvēja, 5 šaušanas vietas vienā 
rindā; 

 DSK50 komandām, notiek 50 m distancē pa skrejošu mežacūku. 
Noteikumi DSK50: 
- Komanda sastāv no 3 dalībniekiem, kurus norāda katrs kolektīvs pieteikumā. 

Vienam kolektīvam var būt vairākas komandas, kopvērtējumā vērtē komandu, kura 
uzrādījusi augstvērtīgāko rezultātu; 

- Visi 3 komandas dalībnieki šauj dubletus vienlaicīgi, stāvot vienā līnijā paralēli 
mērķa kustības virzienam. Katram dalībniekam jāizšauj 4 dubleti (8 šāvieni); 

- Punktu skaitīšana – komanda kopā izdara 24 šāvienus (uz katru pusi 12), vērtē 20 
precīzākos trāpījumus, atskaitot 2 sliktākos trāpījumus no ktras puses mērķa. 
Kopvērtējumā ieskaita iegūto punktu summu no 200. 

- Kustošā mērķa loga atvērums 24 m; 
- Sacensības notiek ar 12, 16 vai 20 kalibra gludstobra medību ieročiem, var lietot arī 

optiskos tēmekļus; 
- Disciplīnā DSK50 nav individuālā vērtējuma. 

Individuālajā vērtējumā “meistaru” un “tautas” klasēs labākā rezultāta īpašnieki, katrā 
šaušanas disciplīnā, šauj finālā vienu sēriju, izņemot disciplīnu DSK50. 
Sacensību laikā piešaudes šāvienu nav.  
Skrošu munīcija šaušanai pa šķīvjiem ne rupjāka par 2,5mm diametrā, lādiņš ne 
smagķskā 28 gr. 

3. Sacensību dalībnieki: 
Komandu ieskaitē startē Zemgales virsmežniecības kontrolējošās teritorijas kolektīvu un 
klubu biedri un jaunieši vecumā no 12-18 gadiem vai sievietes bez vecuma ierobežojuma. 
Komandu ieskaitē katrā šaušanas disciplīnā var startēt neierobežots dalībnieku skaits, 
bet katrs dalībnieks var dot punktus komandai disciplīnā DSK50 un tikai vienā šķīvju 
šaušanas disciplīnā, ko komanda norāda pieteikumā. 
Individuāli dalībnieks var startēt ne vairāk kā divās šķīvju šaušanas disciplīnās, kuras 
norāda reģistrējoties sacensībām, šaujot vienu pamatsēriju, bet finālā piedalīties drīkst 
tikai vienā no disciplīnām, izdarot izvēli sacensību gaitā un informējot sacensību galveno 
tiesnesi. 



 

 

 
4. Vērtēšana: 

Pilnas komandas sastāvs – vismaz viena komanda disciplīnā DSK50 un vismaz 2 
dalībnieki katrā šķīvju disciplīnā, un viens jaunietis vai sieviete jebkurā šķīvju disciplīnā.        
Komandu ieskaitē vērtē un punktus dod: 

1) summējot divu labāko dalībnieku pamatsērijā uzrādītos rezultātus šķīvju disciplīnās, kur 
1 sašauts šķīvis dod 4 kopvērtējuma punktus un labākās komandas rezultātu disciplīnā 
DSK50; 

2) viena labākā jaunieša vai sievietes vienā no šķīvju disciplīnām uzrādīto rezultātu 
pamatsērijā (pēc pieteikuma); 
Komandas ieskaitei, jaunieša statusu var pildīt arī jebkura vecuma šāvējs, bet komandas 
ieskaites rezultātam tiks pieskaitīta puse no iegūtajiem punktiem.  Konkrētais šāvējs 
jānorāda pieteikumā pirms sacensību sākuma un individuāli tiek vērtēts pieaugušo 
konkurencē ar pilnu punktu summu. 
Komandas, kurās nav jaunietis (sieviete) vai kopā nav vismaz septiņi dalībnieki, skaita par 
nepilnām komandām un tiek vērtētas aiz pilno komandu rezultāta. Ja komandu 
kopvērtējumā tiek uzrādīts vienāds punktu skaits, tad augstāka vieta tiek piešķirta 
komandai, kurai jaunieties/sieviete izcīnījis/-usi augstāku individuālo vietu. 

3) Atsevišķs komandu vērtējums notiek arī disciplīnā DSK50, nosakot godalgotās vietas 
meistaru un tautas klasēs. Vienāda rezultāta gadījumā skaita augstvērtīgākos trāpījumus. 

 
Individuālais vērtējums notiek visās disciplīnās izņemot DSK50: 
Dalībnieki tiks dalīti “meistaru” un “tautas” klasēs, vērtējot pamatsērijas rezultātu. 
Meistaru klasē finālu šauj 1. - 6. vietas, bet tautas klasē 7. - 12. vietas pēc pamatsērijām. 
Katram dalībniekam summē iepriekš iegūtos punktus pamatsērijā + 1 sērija finālā un 
vienāda punktu skaita gadījumā notiek pāršaušana līdz pirmajai kļūdai. 
Individuālajā vērtējumā jauniešiem/sievietēm vietas tiek sadalītas ņemot vērā iegūto 
lielāko punktu skaitu pamatsērijā. Vienāda punktu skaita gadījumā notiek pāršaušanas 
sērija savā disciplīnā. 

5. Apbalvošana: 
Komandu kopvērtējumā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus komandas meistarklasē un 
tautas klasē. Respektīvi, pirmās trīs vietas (I; II; III) tiek apbalvotas kā meistarkomandas, 
savukārt kopējā sadalījumā komandas, kas ieguvušas ceturto, piekto un sesto vietu, tiek 
apbalvotas kā pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējas tautas klasē. Komandas, kas 
ieguvušas godalgotas vietas kopvērtējumā, meistaru vai tautas klasē, tiek apbalvotas ar 
kausiem un diplomiem. Komanda, kura ieguvusi 1. vietu “meistarklasē’’ saņem ceļojošo 
kausu. 
Disciplīnā DSK50 komandas apbalvo ar piemiņas kausiem, meistarklasē un tautas klasē. 
Individuālajā vērtējumā apbalvo 1.-3. vietas ieguvējus meistaru klasē, tautas klasē un 
jauniešu/sieviešu klasē ar medaļām un diplomiem.  

Lotereja sadarbībā ar veikalu “LIJA” – starp visiem dalībniekiem, kuri piedalās 
sacensību apbalvošanas ceremonijā, izlozē specbalvu no veikala “LIJA”.  
Apbalvojumi nodrošināti sadarbībā ar BALTYRE LATVIJA. 

  



 
6. Dalībnieku pieteikšanās, apgāde un drošības noteikumu ievērošana: 

Rakstiskus pieteikumus, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dz. gadu un parakstu par 
drošības tehnikas ievērošanu, pieņem sacensību dienā no plkst. 845 - 930  

Dalības maksa kolektīviem, kas piesaka startam komandas, 10.00 EUR par vienu 
pieaugušo dalībnieku katrā šķīvju šaušanas disciplīnā un par vienu komandu disciplīnā 
DSK50, jauniešiem un sievietēm 5.00 EUR. Individuāliem dalībniekiem bez piederības 
kādam no kolektīviem, maksa 15.00 EUR. Atbilstošu munīciju (12. kalibra sportinga 
patronas un gludstobra lodes) varēs iegādāties sacensību vietā. Izdevumus, kas saistīti ar 
munīcijas iegādi apmaksā organizācija, kas pieteikusi komandu vai individuāli. 
Par dalībnieka sacensību noteikumu zināšanu, drošības noteikumu zināšanu un  prasmi 
rīkoties ar medību ieroci atbild pats sacensību dalībnieks un komandas vadītājs, par ko 
dalībnieks parakstās pieteikumā. Šaušanas teritorijā ieročus aizliegts pārnēsāt saliktā 
veidā (patronas nedrīkst atrasties ierocī). Nedrīkst šaušanas teritorijā atrasties alkohola 
vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Sacensībās tiks veikta fotografēšana, šausanas sporta 
popularizēšanas nolūkos, ja kāds nevēlas, lai tiktu publiskotas bildes, kurās redzams, 
informēt sacensību organizātorus iepriekš, bet ne vēlāk kā līdz sacensību sākumam. 
 

7. Sacensību organizators – biedrība “Šaušanas klubs SKUĶĪŠI”,  sacensību vadītājs un 
galvenais tiesnesis – Dainis Upelnieks, instruktors – Andris Vincāns. 
 

8. COVID 19 noteikumi: 
1) iespēju robežās tiek nodrošināta dalībnieku informēšana par ar Covid-19 saistītajiem 

ierobežojumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām, kas tiek piemērotas, pārkāpjot MK 
noteikumos nr.360, un Vadlīnijās noteiktās prasības, tai skaitā par Sacensību 
pārtraukšanas iespējamību noteikumu neievērošanas gadījumā; 

2) sacensību dienā, ne vēlāk kā 20 minūtes pirms to sākuma, dalībnieki iesniedz sacensību 
galvenajam tiesnesim aizpildītu un parakstītu apliecinājumu (Pielikums nr.1); 

3) dalībnieki ir atbildīgi par noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu. 

 
9. Informācija: 

Informācija par treniņiem: šautuve ir pieejama treniņiem katru dienu, iepriekš zvanot  

Andrim Vincānam t.29269124 vai Dainim Upelniekam t.26159558. 

Patstāvīgi pieejamās disciplīnas šautuvē “Skuķīši”:  
 - skrejošā mežacūka vai skrejošais alnis, vai stāvošs mērķis; 
 - angļu sportings (līdz 5 dažādas pozīcijas); 
 - automātiskais tranšejas stends; 
 - apaļais stends. 
  



 
Pielikums nr.1  

 
Latvijas Šaušanas federācijas vadlīnijām 

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai sacensībās  
 

Biedrībai “Šaušanas klubs Skuķīši”  
 

Apliecinājums 
 

Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu 
 

 
Es, ____________________________________________________________, 

(vārds, uzvārds) 
 
 

 personas kods: ___________________________________________________,  
(personas kods) 

 
 

1. man nav konstatēta saslimšana ar Covid-19, un Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis kā 
Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu;  
2. pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā neesmu atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru 
attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 
attiecīgajā valstī un neesmu bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām;  
3. man nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna;  
4. man nav akūtu elpceļu infekcijas simptomu (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa 
temperatūra, elpošanas traucējumi).  
 

Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās 
atbildības vai kriminālatbildības. 
 

 ________________________________________  
(vārds, uzvārds, paraksts)  

 
________________________________________  

(tel.nr., e-pasts) 
  

________________________________________  
(datums)  

 
 

 
Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un 

nodrošināt aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 Biedrības ”Šaušanas klubs Skuķīši” organizēto 
pasākumu laikā. 

 


