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Zvārdes Dižmednieks
Sacensības kombinētajā medību šaušanā
Eiropas Zvēri| Compak Sportings| Amerikāņu traps | SK-35 LK 3.posms | Latvijas Čempionāts SK-50
Mērķi un uzdevumi:

Laiks un vieta
Dalības maksa

Programma

• Atrast Zvārdes Dižmednieku
• noskaidrot labākos šāvējus kombinētajā medību šaušanā Latvijā,
• popularizēt šaušanas sportu mednieku vidū,
• veicināt mednieku šaušanas prasmju uzlabošanu,
• pulcēt kopā medniekus un šaušanas interesentus.
2017.gada 6.maijā plkst. 8:00; Zvārdes šautuve, Saldus nov, "Lapsas"
Dalības maksa atsevišķi:
• Eiropas Zvēri - 15 EUR
• Compak sportings un Amerikāņu traps - 15 EUR
• SK-35 – 15 EUR
• SK-50 – 15 EUR
• Visas disciplīnas – 50 EUR , Ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 3.maijam – 40EUR
IEPRIEKŠPIETEIKŠANĀS www.sasa.lv , www.skzvarde.com vai pa telefonu 28338705
Reģistrācija 2017.gada 6.maijā no pulksten 7:30 – 9:00
Vingrinājums Eiropas Zvēri - šaušana ar vītņustobra ieroci, 100 m.
Vin grinājuma izpildes laiks 20 min
Mērķis "stirna" - 5 šāvieni no stāvokļa “stāvus”, atbalstoties uz zemē ieraktu stabu;
Mērķis "sēdoša lapsa" - 5 šāvieni no guļus stāvokļa, pieturot ar roku ieroča priekšējo
daļu, balstoties uz elkoņiem;
Mērķis "ģemze" - 5 šāvieni, “stāvus”, atbalstoties uz zemē nenostiprināta apaļkoka;
Mērķis "mežacūka“ - 5 šāvieni, "stāvus” bez atbalsta.
AIZLIEGTS IZMANTOT ŠAUŠANAS CIMDUS

Vingrinājums - SPORTINGS + Amerikāņu Traps
1 sērija katrā pa 25 mērķiem + 1 sērija 6 labākajiem finālā.
IEROCIS ATĻAUTS IEPLECOT
Vingrinājums SK-35 pa „skrejošu mežacūku 35m”
vīrieši, sievietes, jaunieši un komandas (3+jaunietis/sieviete) šauj– 2 pamatsērijas pa
10 šāvieniem ; pusfinālā 16 labākie + 1.sērija; finālā 8 labākie + 1 sērija.
Jauniešiem un sievietēm vērtējums no 20 mērķiem.
Sacensības notiek atbilstoši LŠF noteikumiem (SK-35).

Vingrinājums SK-50 pa skrejošu mežacūku - atļauts lietot garstobra vītņstobra ieročus,
kuru kalibrs ir .22LR un lielāks.
Visi dalībnieki izpilda (2 pamatsērijas) + (1 sēriju 16 labākie Meistaru grupas
konkurencē pusfinālā ) + ( 1 sēriju 8 labākie Meistaru grupas konkurencē finālā)
Sacensības notiek atbilstoši LŠF noteikumiem (SK-50). Mērķis – Igauņu mežacūka

Vērtēšana

Komandu konkurencē šaušanā pa „skrejošu mežacūku” SK-35 un SK-50 apbalvo 1.3.vietu ieguvējus. Individuālajā konkurencē katrā disciplīnā medaļām un diplomiem
apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus.
Sportingā uzvarētāji tiek noteikti pēc fināla sērijas izpildes.
Šaušanas disciplīnā SK-35 un SK-50 tiek apbalvotas 1.-3.vietas, junioru, amatieru un meistarlīgas
grupas konkurencē.
Kompleksajā vērtējumā tiek skaitīts rezultāts no trīs šaušanas disciplīnām – Eiropas Zvēri (200),
Compak sportings un Amerikāņu traps (100) un SK-50 disciplīnas (200). Maksimālais punktu
skaits 500

Balvu fonds vairāk kā 2000 EUR
STARP SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM NOTIKS MEDNIEKIEM NODERĪGU UN
VĒRTĪGU BALVU IZSPĒLE!!
Uz vietas darbosies ēdināšanas uzņēmums
Tālrunis jautajumiem un ierosinājumiem – 28338705 (Toms)

Mūs atbalsta:

