BURTNIEKU NOVADA KAUSS MEDĪBU ŠAUŠANĀ
UN LATVIJAS KAUSA 7. POSMS SK-35 (SKREJOŠĀ MEŽACŪKA 35m)
NOLIKUMS
RĪKOTĀJS

Šaušanas sporta klubs “Rencēni”, MMK “Rencēni”

VIETA

MMK “Rencēni” šautuvē, Rencēnu pag., Burtnieku novads

LAIKS

2015.gada 4. jūlijs
8:15 – 9:00 Dalībnieku reģistrēšanās
9:15
Sacensību atklāšana
9:30
Pirmie starti

SACENSĪBU MĒRĶIS

Popularizēt medību šaušanas sportu

SACENSĪBU PROGRAMMA

•
•
•
•

Eiropas Zvēri
SK-35 (Skrejošā mežacūka 35m)
Sportings
Burtnieku novada kauss medību šaušanā (visas disciplīnas kopā)

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM iepriekšējā reģistrācija sacensībām pieejama tikai mājaslapā www.renceni.lv
sacensību dienā reģistrācija no plkst.8:15-9:00
DALĪBAS MAKSA

• Eiropas Zvēri
15 EUR (sacensību dienā 20 EUR)
• SK-35
15 EUR (sacensību dienā 20 EUR)
• Sportings (2 sērijas) 15 EUR (sacensību dienā 20 EUR)
Piesakoties iepriekš visās disciplīnās – 30EUR, sacensību dienā – 40EUR

SACENSĪBĀS DRĪKST
PIEDALĪTIES

ikviena persona, kas ir samaksājusi sacensību dalības maksu, apguvusi nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu prasībām par
vecuma ierobežojumu. Tie dalībnieki, kuriem nav ieroča glabāšanas un nēsāšanas
atļauja, drīkst piedalīties sacensībās, ja galvotājam ir šāda atļauja un šaušanas
laikā galvotājs atrodas blakus šāvējam uz šaušanas līnijas un atbild par šāvēja
rīcību un šaušanas drošu norisi

ATBALSTĪTĀJI

VINGRINĀJUMS SK-35
SACENSĪBAS NOTIEK

starp individuālajiem dalībniekiem un komandām atbilstoši LŠF sacensību
noteikumiem šaušanas disciplīnā “Skrejoša cūka - 35m”. Sacensību individuālie
dalībnieki tiek iedalīti un sacenšas trīs grupās – Meistaru grupā, Amatieru grupā
un Juniori/Sievietes grupā
Meistaru grupā tiek iekļauti tie dalībnieki, kas divu iepriekšējo kalendāro gadu
laikā šaušanas disciplīnā SK-35 ir izpildījuši I sporta klases, sporta meistara
kandidāta vai sporta meistara kvalifikācijas ieskaites normatīvu.
Amatieru grupā un Junioru/sieviešu grupā tiek iekļauti pārējie vingrinājuma
dalībnieki

SACENSĪBU PROGRAMMA

Visi dalībnieki izpilda 2 pamatsērijas + 1 sēriju 16 labākie Meistaru grupas
konkurencē pusfinālā + 1 sēriju 8 labākie Meistaru grupas konkurencē finālā

VĒRTĒŠANA

Individuālās sacensību vietas tiek noteiktas pēc izpildīto visu sēriju rezultātu
summas.

APBALVOŠANA

Apbalvoti tiek 1.-3.vietas ieguvēji Meistaru grupas konkurencē, Amatieru grupas
konkurencē un Junioru/sieviešu un komandu konkurencē ar diplomiem,
kausiem un balvām.

PIEŠAUDE UN TRENIŅI

No 29.jūnija līdz 2.jūlijam no plkst.10:00 – 19:00 iepriekš piesakoties pie Andra
Ķibermaņa pa tālr. 26419950

COMPAKT SPORTINGS
SACENSĪBAS NOTIEK

starp individuālajiem dalībniekiem atbilstoši Compakt Sporting noteikumiem

SACENSĪBU PROGRAMMA

Dalībnieki izpilda 2 pamatsērijas (sērijā 25 lidojošie mērķi) + 6 labākie finālā

IEROČI, MUNĪCIJA

Jebkurš reģistrētais gludstobra ierocis un tēmeklis, kas atļauts Latvijas medību
noteikumos. Tiek šauts ar skrošu sporta patronām līdz 28grami ne rupjākas kā
Nr.7.

VĒRTĒŠANA

Individuālās sacensību vietas un finālisti tiek noteikti pēc 2 labāko pamatsēriju
kopsummas + fināls
1 – 3 vietu ieguvēji tiek noteikti pēc labākās sērijas + fināla. Vienādu rezultātu
gadījumā 1 – 3 vietu noskaidrošanai tiek veikta pāršaude

APBALVOŠANA

Apbalvoti tiek 1.-3.vietas ieguvēji ar diplomiem un balvām.

EIROPAS ZVĒRI
SACENSĪBAS NOTIEK

starp individuālajiem dalībniekiem

SACENSĪBU PROGRAMMA

Visi dalībnieki izpilda 20 šāvienus pa štāvošiem mērķiem 100m attālumā ar
vītņustobra ieroci :
• šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “stāvus”, atbalstoties uz zemē
nenostiprināta apaļkoka (štoka), pa mērķi “ģemze” 100m attālumā, 5 šāvieni;
• šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa guļus, pieturot ar roku ieroča
priekšējo daļu, balstoties uz elkoņiem, pa mērķi „sēdoša lapsa” 100 m attālumā,
5 šāvieni;
• šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “stāvus”, balstoties pie zemē
ierakta staba, pa mērķi “stirna” 100m attālumā, 5 šāvieni;
• šaušana ar medību vītņstobra ieroci no stāvokļa “stāvus” bez atbalsta pa mērķi
„mežacūka” 100m attālumā, 5 šāvieni.

IEROČI, MUNĪCIJA

Jebkuri vītņstobra ieroči bez plecu siksnām un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību
noteikumos. Ieroču kalibrs 222. Reimington un lielāks. Nav atļauts izmantot
ieročus, kuru patronas ir ar apmales kapselēm, un optiskos tēmekļus, kam ir divi
neatkarīgi regulējami tēmēšanas stabiņi.
Noteikumu neievērošanas gadījumā šāvējs netiek pielaists pie vingrinājuma
izpildes.

VĒRTĒŠANA

Dalībnieka kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 200. Vienādu rezultātu
gadījumā uzvar dalībnieks, kurš vairāk savācis 10 punktus

APBALVOŠANA

Apbalvoti tiek 1.-3.vietas ieguvēji ar diplomiem un balvām.

BURTNIEKU NOVADA KAUSA IZCĪŅA MEDĪBU ŠAUŠANĀ.
SACENSĪBAS NOTIEK

starp individuālajiem dalībniekiem

SACENSĪBU PROGRAMMA

Dalībnieki izpilda 2 pamatsērijas SK-35, 2 pamatsērijas Sportingā, 20 šavienus
Eiropas Zvēri.

VĒRTĒŠANA

Individuālās sacensību vietas tiek noteiktas summējot punktus vingrinājumos:
• SK-35 (2 pamatsērijas) maksimāli iegūstamais punktu skaits - 200
• Sportings (2 labākās sērijas, iegūtos punktus reizinot ar 4) maksimāli
iegūstamais punktu skaits – 200
• Eiropas zvēri, maksimāli iegūstamais punkti skaits – 200
Maksimāli iegūstamais punktu skaits kopā - 600.
Vienāda rezultāta gadījumā uzvar dalībnieks, kurš ieguvis lielāko punktu summu
Eiropas Zvēri.

APBALVOŠANA

Apbalvoti tiek 1.-3.vietas ieguvēji ar kausiem, diplomiem un īpašām piemiņas
balvām.

