
NOLIKUMS
„Lady HUNT ” Spring Cup 2016 - 

Sacensības   

Dalības 

Lady HUNT sacensības šaušanā „skrejoša mežacūka 35m” 
Lady HUNT sacensības Compak Sporting

Lady HUNT Spring Cup 2016 – kopvērt ējums

Iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu latvia.ladyhunt@gmail.com un dalības maksas 
pārskaitījums:

Rīkotāji

Mērėi un 
uzdevumi

Dāmu mednieču klubs "Lady HUNT" ir dibināts ar mērėi apvienot Latvijas 
mednieces, popularizēt un izkopt medību tradīcijas un medību ētiku. Sacensību 
galvenais uzdevums ir popularizēt šaušanas sportu un pilnveidot prasmes apieties 
ar ieroci, kas ir viens no galvenajiem pamatnosacījumiem, ne tikai šaušanas 
sportā, bet arī medībās. Kopumā šis pasākums tiek organizēts, lai labi un saturīgi 
pavadītu laiku kopā ar Latvijas medniecēm un medniekiem. Pasākumā ir laipni 
aicināti visi entuziasti neatkarībā no vecuma un dzimuma piederības. Šeit būs 
lieliska iespēja tai interesentu grupai, kuri vēlas kĜūt par medniekiem vai saistīt 
savu turpmāko dzīvi ar medībām.

Dalībnieku 
pieteikšanās

Laiks un vieta

Līdz 05.maijam plkst. 17:00 (30 EUR) jauniešiem (15 EUR);
Sacensību dienā līdz 9.00 (45 EUR), jauniešiem (25 EUR).

2016.gada 14.maijā plkst. 9:00 ZVĀRDES ŠAUTUVĒ, adrese: "Lapsas", 
Zvārdes pagasts, Saldus novads, Šautuves vietas Koordinātas: 56.595861, 
22.549947 

Dāmu mednieču klubs Lady HUNT sadarbībā ar MK T ālava
Sacensības ir orientētas uz sievietēm medniecēm, un pārējām sievietēm vai 
jaunietēm, kuras vēlas pilnveidot prasmes šaušanā, vai vēlas kĜūt par medniecēm. 
Stiprā dzimuma pārstāvji, proti, vīrieši un jaunieši drīkst piedalīties, atsevišėā 
vērtējumā no dāmu konkurences, samaksājot noteikto dalības maksu.

Sacensībās 
piedalās

1) Lady HUNT Spring Cup 2016 kompleksajā šaušanā, piesakoties un apmaksājot 
iepriekš:                                                                                                                                        
1. Sievietēm 30 EUR un jaunietēm līdz 21 g.v. 15 EUR.                                                                                            
2. Vīriešiem 30 EUR un jauniešiem līdz 21 g.v. 15 EUR                                                                                      
Kompleksajā šaušanas maksā ir iekĜautas 2 sērijas pa "skrejošo mežacūku" 35m 
un 2 sērijas Compak Sporting.                                                                                                        
2) Lady HUNT Spring Cup 2016 par dalību šaušanā tikai vienā no disciplīnām: 
Sievietes, jaunietes, vīrieši un jaunieši piedaloties disciplīnās atsevišėi, kā arī 
piesakoties un apmaksājot iepriekš:          
1. Sievietēm un vīriešiem šaušanā pa „Skrejošu mežacūku” 35 m (2 sērijas) 15 
EUR, jaunietēm/šiem līdz 21 g.v - 7 EUR;                                                                                                                     
2. Sievietēm un vīriešiem Compak Sporting (2 sērijas) 20 EUR, jaunietēm/šiem 
līdz 21 g.v - 10 EUR;

"Skrundas mežacūka un Dobeles buks"

Dāmu mednieču kluba Lady HUNT biedriem 50% atlaide dalības maksai



Programma

Disciplīnā "skrejošā mežacūka 35 m" ir atĜauts pielietot 12. un mazāka diametra 
kalibra medību gludstobra ieročus, kuru stobrā nav vītnes un kas atbilst Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām un ir atĜauts pielietot mazkalibra ieroci ar 
kalibru 22LR. Nav atĜauts izmantot: apaĜās gludstobra lodes un optiskos 
tēmekĜus, kam ir divi neatkarīgi regulējami tēmēšanas stabiĦi. Compak Sporting 
disciplīnā ieroči ne lielāki, kā 12 kal. gludstobrsa ieroči, jebkurš reăistrētais 
gludstobra ierocis un tēmeklis, kas atĜauts Latvijas medību noteikumos. Tiek šauts 
ar skrošu sporta patronām līdz 28 grami ne rupjākas kā Nr.7.

Ieroči un 
munīcija

Piešaude un 
trenniĦi

INDIVIDU ĀLAJĀ KONKURENCĒ SIEVIETĒM UN JAUNIETĒM:                      
1) šaušanā pa „skrejošo mežacūku” 35m vērtējot 2 (divu) labāko sēriju  punktu 
kopsummu, maksimāli iegūstamo punktu skaits - 200 punkti; ar diplomiem un 
medaĜām 1.-3.vietu ieguvējas, galvenā balva - mežacūkas licence ar ekskluzīvām 
tiesībām nomedīt  2016/2017 medību sezonā mežacūku MK Tālava teritorijā, 
Saldus novadā - 1.vietas ieguvējai, ja disciplīnā pirmo vietu iegūst sieviete, kura 
vēl nav medniece, tad balvā ir Latvijas Safari kluba dāvanu karte mednieku kursu 
apmeklējumam, savukārt mežacūkas licence tiek balvā medniecei, kura ir nākamā 
pēc ieĦemtās vietas sacensībās šajā disciplīnā.
2) Compak Sporting vērtējot 2 (divu) labāko sēriju punktu kopsummu, maksimāli 
iegūstamo punktu skaits - 200 punkti (1 mērėis - 4 punkti): ar diplomiem un 
medaĜām 1.-3.vietu ieguvējas, galvenā balva  - dāvanu karte 50 euro vērtībā no 
mednieku veikala Zommers - 1.vietas ieguvējai.

Vērtēšana un 
apbalvošana

2016.gada 13.maijā Zvārdes šautuvē atklājam šaušanas skoliĦu, šaujot pa 
lidojošiem mērėiem. Lieliska iespēja ievingrināt roku nākamās dienas 
sacensībām. Sekojiet līdzi informācijai tīmeklī. Pieteikties var, zvanot Lindai 
Dombrovskai, Tel. 29415834

Šaušanas 
vingrinājumi

3. Ar sacensību organizatoru ieroci un patronām, skrejošā mežacūka 35 m šaušanā 
ar mazkalibra šauteni (2 sērijas) 17 EUR, jaunietēm/šiem līdz 21 g.v. - 9 EUR,                                                                                                                                                                                 
Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam, saĦēmējs:                                                                                                         
Latvijas Mednieku Asociācija, reă. nr. 50008051581, AS SEB banka kods 
UNLALV2X,  banka konta nr. LV43UNLA0050008008106.            

Sacensības notiek 2 šaušanas veidos:
1) šaušanā ar mazkalibra šauteni vai gludstobra ieroci pa „Skrejošu mežacūku 
35m" visi šaušanas dalībnieki var šaut 3 sērijas, bet ieskaites vērtējumam būs 2 
pamatsērijas pa 10 šāvieniem. Visi dalībnieki var disciplīnu izpildīt ar 
ieplecošanu, ielādējot vienu patronu. Jālieto dzirdes aizsarglīdzekĜi un vēlams 
aizsargbrilles.
2) Compak sporting: visi šaušanas dalībnieki var šaut 3 sērijas, bet ieskaitei būs 2 
pamatsērijas pa 25 mērėiem, pēc tam neierobežots skaits sēriju trenniĦa nolūkiem 
(maksājot par katru sēriju atsevišėu dalības maksu 7 EUR, tikai iepriekš 
reăistrētiem dalībniekiem); disciplīnu var izpildīt ar ieplecošanu, ielādējot divas 
patronas. Jālieto dzirdes aizsarglīdzekĜi un vēlams aizsargbrilles.
3) Visiem dalībniekiem abos šaušanas veidos papildus sērijas izpilde ir paredzēta  
pēc pamatsēriju izpildes, lai uzlabotu rezultātu, ja tas ir nepieciešams, un ir 
jāsaskaĦo uz vietas ar sacensību tiesnesi, lai netraucētu dalībniecēm/kiem izpildīt 
šaušanas disciplīnas, kas paredzētas ieskaites vērtējumam.

4. bez iepriekšējas pieteikšanās un bez iepriekšējas apmaksas, var piedalīties visi 
interesenti rindas kārtībā piesakoties uz vietas, dalības maksa "skrejošā 
mežacūka" 35m 1 sērija 10 EUR, Compak Sporting - 1 sērija - 10 EUR, 
priekšroka reăistrētajiem dalībniekiem.



Vērtēšana un 
apbalvošana

Vienādu rezultātu gadījumā par godalgotām vietām visos šaušanas veidos tiek 
veikta papildu šaušana (pa 2 šāvieniem līdz uzvarētāja noskaidrošanai). Citus 
vienādos rezultātus izšėir, augstāk vērtējot to, kam ir labāks rezultāts pēdējā 
sērijā. 

Lady HUNT Spring Cup 2016 SIEVIETĒM UN JAUNIETĒM KOMPLEKSAJĀ 
ŠAUŠANĀ: vērtējot dalībnieču iegūto punktu summu 2 šaušanas veidos - max 
iegūstamo punktu skaits - 400 punkti: 2 sērijas šaušanā pa „skrejošo mežacūku” 
35m  + 2 sērijas Compak Sporting - ar diplomiem un medaĜām 1.-3.vietu 
ieguvējas, galvenā balva 1.vietas ieguvējai - Lady HUNT Spring Cup 2016 
kauss un Stirnu āža licence ar ekskluzīvām tiesībām nomedīt  2016/2017 
medību sezonā Stirnu āzi MK Bērze teritorijā Dobeles novadā. Ja kompleksajā 
šaušanā pirmo vietu iegūst sieviete, kura vēl nav medniece, tad balvā ir Latvijas 
Safari kluba dāvanu karte mednieku kursu apmeklējumam, savukārt stirnāža 
licence tiek balvā medniecei, kura ir nākamā pēc ieĦemtās vietas sacensībās šajā 
kopvērtējumā.                                                                                                                           
Sacensību gara veicināšanai būs balvas no Dāmu mednieču kluba Lady HUNT, 
Atbalsta balvas no Žurnāla Medības, un Veicināšanas balvas no MK Tālava.
VEICINĀŠANAS BALVAS VĪRIEŠIEM un JAUNIEŠIEM INDIVIDUĀLI:
1) šaušanā pa „skrejošo mežacūku” 35m vērtējot 2 (divu) labāko sēriju  punktu 
kopsummu, max iegūstamo punktu skaits - 200 punkti - ar diplomiem un 
medaĜām 1.-3.vietu ieguvējus, galvenā balva - Dāvanu karte 50 EUR vērtībā no 
Dāmu mednieču kluba „Lady Hunt” ar iespēju piedalīties 2016 gadā jebkurā 
kluba rīkotajā pasākumā - 1.vietas ieguvējam;              
2) Compak Sporting vērtējot 2 (divu) labāko sēriju punktu kopsummu, max 
iegūstamo punktu skaits - 200 punkti (1mērėis - 4 punkti) - ar diplomiem un 
medaĜām 1.-3.vietu ieguvējus, galvenā balva - Dāvanu karte 50 EUR vērtībā no 
Dāmu mednieču kluba „Lady Hunt” ar iespēju piedalīties 2016 gadā jebkurā 
kluba rīkotajā pasākumā - 1.vietas ieguvējam; 
VEICINĀŠANAS BALVA V ĪRIEŠIEM un JAUNIEŠIEM KOMPLEKSAJĀ 
ŠAUŠANĀ:  - vērtējot dalībnieku iegūto punktu summu 2 šaušanas veidos - max 
iegūstamo punktu skaits - 400 punkti: 2 sērijas šaušanā pa „skrejošo mežacūku” 
35m  + 2 sērijas Compak Sporting: ar diplomiem un medaĜām 1.-3.vietu 
ieguvējus, galvenā balva 1.vietas ieguvējam  - Dāvanu karte 70 EUR vērtībā no 
Dāmu mednieču kluba „Lady Hunt” ar iespēju piedalīties 2016 gadā jebkurā 
kluba rīkotajā pasākumā.                                                                                                                                                                                                                            

Nr.1. ZOMMERS Akcija!
Starp sacensību dalībniekiem un visiem klātesošajiem interesentiem, notiks 
konkurss par 3 ekskluzīvām un vērtīgām balvām: no veikala "ZOMMERS" lielā 
balva: Tālskatis TASCO 20-60x60mm, veicināšanas balva dzirdes 
aizsarglīdzeklis PELTOR austiĦas; savukārt no Dāmu mednieču kluba Lady 
HUNT  Dāvanu karte  50 EUR vērtībā ar iespēju piedalīties 2016 gadā jebkurā 
kluba rīkotajā pasākumā. 

Akcijas

Vērtēšana un 
apbalvošana

Vērtēšana un 
apbalvošana



Inform ācija

Tālskatis TASCO 20-60x60mm Dāvanu kartePELTOR austiņas

IeĦēmumi Visi iegūtie līdzekĜi tiks izmantoti sacensību organizēšanai.

Mūs atbalsta:

 

Nr. 2. ZOMMERS Akcija!
Visiem dalībniekiem, kas plāno piedalīties "Lady HUNT" rīkotajās sacensībās, 
tiek dota iespēja līdz 2016.gada 14.maijam iegādāties  "ZOMMERS" veikalā 
Kr.Barona ielā 31, Rīgā patronas par pazeminātām cenām:                                                                           
1)  22LR Standart 40gr Blei RN CCI0035 - 0.07 EUR;                                                                   
2) 12kal 28g Nr. 7.5 Universal Trap 0.185 EUR ar PVN un  
12kal 24g Nr. 7.5 Universal Trap 0.19 EUR ar PVN;                                               
3) 12 kal. Zala Arms Leader Sport lode - 0.50 EUR ar PVN. Preces par 
pazeminātu cenu varēs nopirkt nosaucot paroli:                                                
"ZOMMERS sadarb ībā ar Lady HUNT"

Pusdienās dalībniekus cienās ar zupu.

Konkursa Balvas

Zvārdes šautuve, Informācija  pa tālr. 28338705 T. Erviks
Lady HUNT, Inform ācija  pa tālr. 26884486 L. Zīle


