Šaušanas nometnes nolikums
MEŽIRBES MEDĪBAS 2015
Laiks – 23.05.2015. un 24.05.2015.
Vieta – Birzgales pagasts, Ķeguma novads, šautuve „Mežirbes”
Organizē – BDR Viriditas šautuve “Mežirbes” / žurnāls “Medības”
Mērķis – Popularizēt medību sporta šaušanu, it īpaši šaušanu uz lidojošiem mērķiem.
Popularizēt Birzgales pagasta un Ķeguma novada vārdu. Iesaistīt pēc iespējas vairāk
medniekus, interesentus un šaušanas entuziastus, iedvesmot viņus attīstīt savas šaušanas
prasmes.
Dalībnieku pieteikšanās – Visiem dalībniekiem līdz 19. maijam elektroniski no mājas lapas
http://mezirbes.lv/sautuveskontakti/, vai info@mezirbes.lv, vai arī, zvanot pa tālr. 26568483.
Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūgums pieteikšanos nometnei veikt laicīgi.
Dalībnieki – Ikviena persona, kas ir samaksājusi nometnes dalības maksu, apguvusi
nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu prasībām par vecuma
ierobežojumu.
PROGRAMMA:
Pirmā diena: 23.05.2015.
09:30  10:00 Reģistrēšanās ;
10:00  11:30 Seminārs / Sporta psiholoģija;
Seminārs / Šaušanas teorija, Kopīga iesildīšanās;
11:30  12:00
Pārtraukums / sagatavošanās ;
12:00  12:30 Pirmā sērija komaksportingā;
12:30 14:00 Treniņš divos laukumos;
14:00  14:45 Pusdienas;
14:45  15:15 DSR ložu tests otrā laukumā;
15:15  17:00 Treniņš divos laukumos;
17:00  17:20 Pārtraukums ;
17:20  19:00 Treniņš divos laukumos;
19:15 Nometnes dalībnieku sērija uz rezultātu (kompaksportings);
20:30 Desiņu cepšana, dziesmas, joki un piemiņas balvu izloze.
Otrā diena: 24.05.2015.
11:00  17:00
English sporting visiem interesentiem. Atklājam kopīgo ieskaiti.

Ieroči, munīcija, drošība:
Gludstobra ieroči. Pusautomātiskajos ieročos maksimāli drīkst ielādēt divas patronas. Patronas
līdz 28g, skrotis ne rupjākas kā Nr. 7. Obligāti jālieto dzirdes aizsarglīdzekļi un
aizsargbrilles. Pārvietojoties pa šautuves teritoriju, divstobru bisēm jābūt atvāztām, bet
pusautomātiskajām bisēm – atvilktiem aizslēgiem. Ieroča stobram vienmēr jābūt vērstam uz
augšu vai leju, lai neapdraudētu šautuves apmeklētājus, ieroču siksnām jābūt noņemtām.
Dzirdes aizsarglīdzekļi nometnes norises laikā jālieto VISIEM šautuves apmeklētājiem.

IZMAKSAS:
23.05.2015.
Nometnes dalības maksa: 55 EUR (iepriekš reģistrējoties līdz 19.05.2015).
Nometnes sākuma dienā – 75 EUR (iepriekš nereģistrētiem).
Dalības maksā ir iekļauts: divas sērijas, katra 25 mērķi, nometnes darbība, semināri,
instruktoru darbs, apmācības, testa šāvieni ar DSR lodēm, pusdienas.
Papildus izmaksas:
Papildus sērija (25 mērķi): 5 EUR,
Viesnīca ar brokastīm: (Oškrogs, 9 km no šautuves) – 30 EUR,
Naktsmājas šautuves teritorijā (teltsvieta) – bez maksas .
Ugunskura vieta, grilla vieta – bez maksas.

24.05.2015.
Angļu sportinga treniņsacensības, viens aplis  50 mērķi .
Dalības maksa nometnes dalībniekiem: 10 EUR (50 mērķi)
Dalības maksa viesiem: 15 EUR (50 mērķi)
Visi iegūtie līdzekļi tiks izlietoti nometnes organizēšanai.
Balvas un papildus ieguvumi:
Starp nometnes dalībniekiem tiks izlozētas dažādas piemiņas balvas no nometnes
atbalstītājiem:
žurnāls “Medības”, dzirdes aizsardzība no “Peltor”, medīblietu veikals www.outdoorexperts.lv ,
informatīvais atbalsts XSporting.lv.
Bez maksas būs iespēja testēt Daugavpils Skrošu rūpnīcas munīciju  lodes.
Dzeramais ūdens – bez maksas. Atbalsta dabīgais minerālūdens “Mangaļi”.
Papildus informācija:
Nometnes dalībniekiem tiks nodrošinātas pusdienas, tiks vārīta Medību zupa.
Vakariņām lūgums līdzi paņemt savu pārtiku!
Būs iespēja izmanot ugunskura vietas un grillu.
Smēķēt šautuves teritorijā aizliegts, izņemot speciāli tam atvēlētās vietās.
Papildus informācija:  T: 26568483 – Oskars

