Lieldienu Zaķis un SK-100 LČ 1.posms
Mērķi un uzdevumi:

• noskaidrot labākos šāvējus
• popularizēt šaušanas sportu mednieku vidū,
• veicināt mednieku šaušanas prasmju uzlabošanu,
• pulcēt kopā medniekus un šaušanas interesentus.
•popularizēt šaušanas sportu sieviešu un jauniešu vidū

Laiks un vieta

2015.gada 18.aprīlī plkst. 10:00; Zvārdes šautuve, Saldus nov, "Lapsas"

Dalības maksa

Lieldienu zaķis
Dalības maksa : 20EUR; sievietēm, jauniešiem līdz 18gadiem : 15Eiro

Dalības maksā iekļautas 12.kal patronas vingrinājuma izpildei!
Piesakoties līdz 16.aprīlim 5EUR atlaide
SK-100
Dalības maksa: 20 EUR (junioriem 10 EUR)
Piešaude un treniņi – 17. aprīlī no plkst. 13.00 – 18.00
Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam:
Sporta klubs „Zvārde”
Reģ.Nr.40008214176,
Swedbank konta Nr.LV30HABA0551037201208
Maksājuma mērķī norādīt: Vārds, Uzvārds. Disciplīna.
Reģistrācija 2015.gada 18.aprīlī no pulksten 8:30 – 9:30.

Programma

Lieldienu zaķis
Sacensības notiek - vīriešu, sieviešu un jauniešu konkurencē!
Dalībnieks šauj divas sērijas, (1 sērija – astoņi šāvieni (četri dubleti)),
Finālā piedalās 8 labākie dalībnieki. Tiek šauta viena sērija (četri dubleti).
Pa “Skrejošu zaķi” tiek šauts ar noņemtu ieroča siksnu un sporta skrošu patronām
svarā līdz 28gramiem un izmērā Nr.7.5, patronas tiks nodrošinātas.
SK-100
Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem un komandām (3 dalībnieku sastāvā),
atbilstoši LŠF sacensību noteikumiem šaušanas disciplīnā „skrejošs alnis 100m”.
Sacensību individuālie dalībnieki tiek iedalīti un sacenšas divas grupās - Meistari un
Amatieri – visi dalībnieki izpilda (2 pamatsērijas) + (1 sēriju 8 labākie Meistaru grupas
konkurencē finālā)

Vērtēšana

Lieldienu zaķis - labākos 8 finālistus nosaka, summējot abas sērijas.
1.-3. Vietu ieguvējus nosaka, summējot visu trīs sēriju rezultātus Pirmo trīs vietu
ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvā, ja kādā no grupam dalībnieku skaits
ir mazāks par 6, tad apbalvots tiek tikai uzvarētājs.
SK-100 – 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.

Loterija

Starp visiem "Lieldienu zaķa" dalībniekiem tiks
izspēlētas dažādas vērtīgas un noderīgas balvas t.sk.
ABAS.LV 200L kūpinātava un gludstobrs Yildiz TK12
Brīvā laika pavadīšanai pieejams būs Sportinga stends un Zvārdes duelis.
Pusdienās tradicionālā Zvārdes zupa!
Tālrunis jautajumiem un ierosinājumiem – 28338705 (Toms)

