
ICE Shooter 2016 
Mērķi un uzdevumi:  •noskaidrot labākos tālšāvējus, 

 • popularizēt šaušanas sportu mednieku vidū, 
  • veicināt mednieku šaušanas prasmju uzlabošanu, 

 • pulcēt kopā medniekus, šaušanas interesentus un  IeM un AM pakļautās struktūrvienības, 
mācību iestādes un mācību centri, kā arī citu reģistrēto bruņoto formējumu komandas vai 
organizācijas .  

Laiks un vieta 2016.gada 7.februārī  plkst. 9:00; Zvārdes ezers, Saldus nov   

Dalības maksa Pieteikšanās līdz - 3.februārim dalības maksa: Meistariem 40EUR, Amatieriem 30EUR. 

  Pieteikšanās tiek slēgta, kad dalībnieku skaits sasniedzis 50  
  (s/k Zvārde biedriem,Junioriem un sievietēm 50% atlaide)   

Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam 
Saņēmējs: Sporta klubs „Zvārde” 

Reģ.Nr.40008214176,Swedbank konta Nr.LV30HABA0551037201208 

  Vārds, Uzvārds Tel.Nr.(Meistars/Amatieris) – deklarējās pēc spējām un pārliecības  

 Programma  Vingrinājums – šaušana ar vītņustobra ieroci guļus no atbalsta.  
 Var izmantot priekšējos un aizmugurējos balstus(somas,jakas, maisiņi bipodi, tripodi) ,taču tie 

nedrīkst būt savienoti.  
  Atļauts izmantot tikai šaušanas sportam un/vai medībām atbilstošu munīciju. 

  Šāvējam uz ugunslīnijas drīkst būt  palīgs/konsultants  
  Šaušanas poza – brīvi izvēlēta/freestyle 

   
MEISTARIEM Izpildes laiks:  40min 
100m: piešaude(neierobežoti) mērķis A4 lapa ar 3x3cm sarakanu uzlīmi  + ieskaite 12kal čaulīte - 1 šāviens. 
200m: 3 MINI šķīvji – diam. 5 
300m: 3 Mini šķīvji + 10 šāvieni Mērķis Nr.4 
400m: SUSLIKS  
500m: SUSLIKS 
600m: SUSLIKS + 10 šāvieni  mērķis FM 200m centrs 80mm diametrs 800mm 
800m: 10 šāvieni  mērķis FM 200m centrs 80mm diametrs 800mm 
MAX punktu skaits : 400 

 
Amatieriem Izpildes laiks: 30 min 
100m piešaude(neierobežoti) mērķis A4 lapa ar 3x3cm sarakanu uzlīmi  + ieskaite 5 šāvieni Mērķis  BC18-3 
200m 5 STD  šķīvji – diam.  11 
300m 5 STD šķīvji + 10 Mērķis Nr.4  
400m SUSLIKS  
500m SUSLIKS 
MAX punktu skaits 270 

  Vienādu rezultātu gadījumā tiek vērtēts augstāko punktu skaits A-300m M-800m, ja punkti sakrīt 
vērtē X, 9,8 utt. skaitu.  

Gadījumos kad mērķī trāpījumu būs vairāk nekā noteikto šāvienu skaits netiks ieskaitīts 
labākais/ie no trāpījumiem.         

  1-3.vietu ieguvēji abās grupās tiks apbalvoti ar diplomiem un kausiem 
Pusdienās zupa! 

Tālrunis jautajumiem un ierosinājumiem – 28338705 (Toms) 
 
 

  


