Šaušanas sacensību nolikums
“MAKE A BREAK” lielā balva sadarbībā ar medibuapgerbi.lv. un BALTYRE LATVIA
1. Sacensību laiks un vieta:
Sacensības norisināsies četros posmos:
1.posms 19.01.2022, sākums plkst: 17:00;
2.posms 26.01.2022, sākums plkst: 17:00;
3.posms 09.02.2022, sākums plkst: 17:00;
4.posms 16.02.2022, sākums plkst: 17:00.
Uz sacensībām var ierasties arī pēc 17-iem, bet ne vēlāk kā 20:00.
Sacensību vieta: šautuve “Skuķīši”, Salgales pagasts, Jelgavas novads.
Sacensību rīkotāji: ŠK “Skuķīši”.
Sacensību mērķis: Noskaidrot precīzākos medniekus un sportistus šaušanā pa lidojošiem
mērķiem tumsā pie mākslīgā apgaismojuma. Attīstīt šaušanas sportu mednieku vidū.
2. Sacensību programma:
1) “MAKE A BREAK” šaušanas noteikumi – šaušana notiek tumsā pie mākslīgā
apgaismojuma. Vienas sērijas ietvaros tiek izdarīti 24 šāvieni, pa dubletiem ar plusu.
Kopā uz laukuma ir 5 dažādi lidojumi, kuri ir sanumurēti no 1 līdz 5, secībā ar pieaugošu
grūtības pakāpi. Tiek šauts no divām pozīcijām un uz laukuma vienlaicīgi atrodas divi
šāvēji. Katram šāvējam, no katras pozīcijas ir jāizšauj pa 6 dubletiem –
1+1;1+2;1+3;1+4;1+5 un pēc izvēles vienu dubletu (piem. 1+4 vai 3+3, vai 4+5, utt),
pēc tam šāvēji mainās vietām un šauj vēlreiz to pašu, izvēles dublets var būt citā secībā,
kā pirmajā reizē. Dubletā otrais mērķis tiek padots tikai tad, ja pa pirmo mērķi ir trāpīts.
Punktus skaita atbilstoši mērķa numuram, piemēram, sašauts dublets 1+4 dod 5
punktus. Sērijas beigās skaita punktu summu, kas dod sērijas rezultātu.
2) Sacensību 4. posms – izšķirošajā noslēguma posmā, dubletu skaits ir lielāks, kas kopā
paredz sakrāt lielāku maksimālo punktu summu venā sērijā. Noteikumi tadi paši, kā
aprakstīts nolikuma punktā 2-1).
3) Vērtēšana:
a) sacensības notiek divās vērtējumu grupās tikai individuālajā vērtējumā - mednieki
un sportisti. Sportistu un mednieku sadalījumu nosaka piesakoties sacensībām, ko
izvērtē noteikta organizatoru komisija katrā sacensību posmā. Kā galvenie kritēriji
būs mednieka pieredze sacensību startos sportingā un stenda šaušanā.
b) Katra posma pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā, nosaka pēc vienas labākās
sērijas rezultāta. Viena posma ietvaros drīkst izpildīt vairākas sērijas, rezultāta
uzlabošanai, bet ne vairāk kā četras sērijas un ne vēlāk par 22:00. Dalībniekam
došanās uz starta līnijas būs prioritāte, ja šauj pirmo sēriju, pēc tam otro, utt.

c) Kopvērtējumā tiek summēts katra posma pirmās sērijas rezultāts. Labākā punktu
summa iegūst augstāko vietu un specbalvu.
d) Vienāda rezultāta gadījumā, uzvar tas kuram vairāk punkti vienā dupletā.
Kopvērtējuma ieskaitē vienāda punktu skaita gadījumā uzvar tas kuram vairāk
punku vienā dupletā finālposmā.
4) Apbalvošana;
a) Katrā posmā, katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar dāvanu kartēm no
medibuapgerbi.lv sekojoši - 1. vieta 50 EUR, 2. vieta 30 EUR, 3. vieta 20 EUR;
b) Kopvērtējuma uzvarētājs mednieku grupā iegūst specbalvu – Infiray TD50L digitālo
dienas/nakts tēmēkli 1050 EUR vērtībā, sportistu grupā kopvērtējuma uzvarētājs
iegūst specbalvu – digitālo dienas/nakts redzamības uzliku PARD NV007S 540 EUR
vērtībā no medibuapgerbi.lv. Iegūtās balvas naudisko vērtību, var izmantot arī citam
pirkumam no sortimenta veikalā medibuapgerbi.lv.

Loterija sadarbībā ar BALTYRE LATVIJA.
Katra posma dalībnieks iegūst vienu loterijas numuru. Maksimāli viena persona var iegūt
četrus loterijas numurus, attiecīgi vienu par startu katrā posmā. Pēc ceturtā posma notiks izloze,
kurā noskaidros vienu uzvarētāju. Balvā dāvanu karte 200 EUR vērtībā, riepu komplekta iegādei
no Baltyre Latvia sortimenta.
3. Dalībnieku pieteikšanās un dalības maksa:
1) Pieteikšanās sacensībām notiek sacensību vietā no plkst.:17:00-20:00, vai
telefoniski sacensību dienā sazinoties ar organizatoriem līdz plkst. 16:00.
2) Dalības maksa vienā posmā – 15 EUR par pirmo sēriju, katra nākošā sērija 10 EUR.
4. Sacensību organizators – biedrība “Šaušanas klubs SKUĶĪŠI”, sacensību vadītājs un
galvenais tiesnesis – Dainis Upelnieks (26159558), instruktors – Andris Vincāns
(29269124).
5. 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.

6. Informācija:
Informācija par treniņiem: šautuve ir pieejama treniņiem, iepriekš zvanot Andrim
Vincānam vai Dainim Upelniekam.
Sacensību laikā tiks demonstrēti medibuapgerbi.lv pieejamie sortimenti Rimanta
vadībā.
- Nakts redzamības ierīces;
- Termālās ierīces;
https://www.facebook.com/www.medibuapgerbi.lv

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.

