NOLIKUMS

Lady HUNT un MSK "Vanagi" 2018.-2019. gada medību sezonas atklāšanas sacensības
Mednieku šaušanas prasmju uzlabošanas pasākums "Vanadziņš"
Sadarbībā ar mednieku skolu "TAURS"
Šaušana uz lidojošiem māla mērķiem - šķīvīšiem
Pasākums
Dāmu mednieču klubs "Lady HUNT" sadarbībā ar Medību-sporta klubu "Vanagi"
un Mednieku skolu "TAURS" rīko šaušanas pasākumu savu klubu medniekiem,
Mērķi un
kā arī visiem citiem interesentiem. Šaušanas pasākuma mērķis ir uzlabot
uzdevumi
mednieku prasmes šaušanā.
Dalībnieku
Pieteikšanās uz vietas, jautājumi uz e-pastu latvia.ladyhunt@gmail.com vai var
pieteikšanās
zvanīt uz tel. : 26884486
Sacensības sākas 2018.gada 05.maijā plkst. 10:00 šautuvē „Kalnāji”, kas atrodas
Laiks un vieta
Rīgas reģionā, Sējas novadā, pie autoceļa Saulkrasti-Bīriņi, 7 km no
Saulkrastiem. Reģistrācija no 9:00. Koordinātas: 57.274768, 24.580880
Rīkotāji
Dāmu mednieču klubs Lady HUNT un Mednieku skola "TAURS"
Šaušanas pasākumā piedalās - visi interesenti.
Dalībnieki
Šaušanas veidi Šaušana notiek 3 šaušanas veidos, kuri tiek vērtēti atsevišķi:
un dalības
1) Lidojoši māla mērķi: sērija pa 25 mērķiem, ieskaitei divas pamatsērijas,
maksa
maksājot 15 EUR, Lady HUNT kluba biedri 10 EUR. Rindas kārtībā var uzlabot
rezultātu ar neierobežotu skaitu sēriju, maksājot papildus par katru sēriju 5 EUR;
šaušanu var izpildīt ar ieplecošanu, ielādējot divas patronas. Jālieto dzirdes
aizsarglīdzekļi un vēlams aizsargbrilles. Vērtēšana notiek 3 konkurencēs:
mednieki vīrieši, mednieces sievietes un atsevišķi sporta šāvēji nedalīti pēc
dzimuma.
2) Šaušana pa skrejošu mežacūkas mērķi 35m distancē, ieskaitei 1 sērija,
maksājot par sēriju 10 EUR, Lady HUNT kluba biedriem 8 EUR, rindas kārtībā
var šaut neierobežotu skaitu sēriju, maksājot par katru nākamo sēriju 5 EUR.
Jaunieši un sievietes var izmantot 22LR. Vērtēšana notiek 3 konkurencēs:
mednieki un mednieces, jaunieši līdz 18 g.v. un sporta šāvēji atsevišķi.
3) Sacensību gara veicināšanai, disciplīna "Vanadziņš" šaušanā ar
pneimatisko šauteni 10m, maksa par dalību 1 EUR, 5 šāvieni pa mērķi 10 m
attālumā. Maksimālais punktu skaits 50. Vērtēšana notiek 3 konkurencēs: vīrieši,
sievietes, bērni līdz 14 g.v.
Svarīgi!

Apbalvošana

Pasākuma laikā notiks fotogrāfēšana un filmēšana, kā arī rezultātu
apkopošana. Materiāli tiks izmantoti, gan drukātajā presē, gan interneta
vidē un sociālajos tīklos, lūgums, tiem, kuri nevēlas, ka viņus publicē,
informēt par to pasākuma organizatorus.
Ar dāmu mednieču kluba "Lady HUNT" un atbalstītāju - Žurnāla "Medības" u.c.
atbalstītājiem ir sarūpētas balvas labākajiem šāvējiem un šāvējām, kā arī starp
reģistrētajiem dalībniekiem notiks balvu izloze.

Lidojošie mērķi - atļauts pielietot ieročus ne lielākus, kā 12 kal. gludstobra
ieročus, jebkurš reģistrētais gludstobra ierocis un tēmeklis, kas atļauts Latvijas
medību noteikumos. Tiek šauts ar skrošu sporta patronām līdz 28 g ne rupjākas kā
Nr.7.5. Pa skrejošu mežacūkas mērķi var izmantot ne lielākus kā 12 kal.
gludstobra ieročus, tiek šauts ar lodi, sievietes un jaunieši var izmantot 22LR, kā
arī būs iespēja šaut ar šautuves 12 kal. ieroci un munīciju, tad sērijas cena būs
augstāka. Pneimatisko ieroci un munīciju 4.5mm nodrošina organizatori.
Ieņēmumi
Visi iegūtie līdzekļi tiks izmantoti pasākuma organizēšanai.
Šaušanas instruktori:
Lauma Zīle sertifikāta nr. 415. Informācija pa tālr. 26884486
Linda Dombrovska sertifikāta nr. 367.
Atbalstītāji:
Tehnisko daļu nodrošinās šautuve "Kalnāji" ar mednieku skolu "Taurs"
Ieroči un
munīcija

Žurnāls "Medības", Aktīvās atpūtas veikals outdoorexperts.lv, Mednieku
veikals "9mm Ieroču veikals", "Abas Smokehouse", Medību apģērbi
www.medibuapgerbi.lv, Mednieku klubs "Bērze", Zobārstniecība
IDDENTAL www.iddental.lv, tāpat arī Latvijas Mednieku asociācija
LATMA, Mednieku skola TAURS!

