2015. gada 16.maijā atklātās sacensības
Mednieku veikala ARTEMIDA kausa izcīņā

NOLIKUMS
Sacensības:
Laiks un vieta: 16.maijs plkst. 9:00 Jaunjelgavas nov., Sērenes pag. „Šautuve DAUGAVA”
Rīkotāji: Mednieku veikals ARTEMIDA
Atbalstītāji: Aizkraukles un Jaunjelgava novada pašvaldības, Zommers, Ieskaties.lv, SK Skrīveri, Abas.lv,
AKB-Būve un individuālie atbalstītāji.

Informatīvais atbalsts: žurnāls MMD un žurnāls Medības
Sacensību mērķis:

Iesaistīt pēc iespējas vairāk mednieku un viņu ģimenes, kas reti vai nekad nav
piedalījušies publiskajās šaušanas sacensībās, kā arī noskaidrot labāko mednieku formējuma komandu un
labākos individuālos šāvējus;

Programma:
Šaušanas vingrinājumi:




Šaušana ar gludstobra ieroci pa stāvošu mērķi 50m. Viena sērija 10 šāvieni, maksimālais punktu skaits 100 punkti. Vingrinājuma izpildes laiks 10 min
Sportings + Compak Sportings + A- traps pa vienai sērijai (25 mērķi) no katras disciplīnas. Maksimālais
punktu skaits 75 punkti + 25 mērķi finālā A grupas 6 labākajiem šāvējiem.
Šaušana ar vītņustobru ieroci 100 m. Vingrinājuma izpildes laiks 20 min
1. šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “stāvus”, atbalstoties uz zemē nostiprināta
nekustīga baļķa, pa mērķi “stirna” 100m attālumā, 5 šāvieni
2. 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
3. šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “stāvus”, atbalstoties uz zemē nenostiprināta
apaļkoka (štoka) pa mērķi “ģemze” 100m attālumā, 5 šāvieni;
4. šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “stāvus” bez atbalsta pa mērķi „mežacūka”
100m attālumā, 5 šāvieni;

Ieroči un munīcija:



Gludstobra un vītņstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos.
Nav atļauts izmantot: ieročus, kuriem nav noņemtas siksnas, karabīnes, kuru kalibrs mazāks par .222
Rem., kuru patronas ir ar apmales kapselēm un apaļās gludstobra lodes.

Sacensības notiek:



Individuāli starp dalībniekiem, kas sacenšas vienā konkurencē,
starp komandām (5 dalībnieki), kas sacenšas komandu konkurencē. Katras komandas pārstāvis norāda
kurā no 5 šaušanas veidiem tiks skaitīts komandu ieskaitē (Compak sportings, Sportings, A-Traps,
Gludstobrs 50 m vai Vītņustobrs 100m)Viens dalībnieks drīks startēt vienā komandā un komandu
vērtējumā vērtēs tikai vienu disciplīnu.





Sacensību individuālie dalībnieki (katrā disciplīnā atsevišķi) tiek iedalīti un sacenšas A, B un C grupās.
Otras grupas vērtēšana sākas pēc rezultātu apkopošanas aiz puses no katras disciplīnas dalībnieku
skaita, un C grupā piedalās topošie mednieki. Dalībnieki pie reģistrācijas paši iedala sevi vienai vai
otrai grupai. Sacensību rīkotājam ir tiesības iedalīt dalībnieku pēc piederības C vai pamat grupai.
(C grupa piedalās Sportinga + Compak Sportings + A- trapa disciplīnā un Stāvoši mērķi 50m)
Bērniem līz 14 gadiem šaušana ar loku.

Vērtēšana un apbalvošana:


Individuālajā konkurencē
o
o

katrā disciplīnā ar kausiem, diplomiem un balvām apbalvo 1. vietu ieguvējus,
2 un 3 vietas ieguvējus apbalvo ar diplomiem un balvām

 kompleksajā šaušanā, vērtējot dalībnieku iegūto punktu summu 3 šaušanas veidos kur maksimālā
punktu summa ir 600 punkti (Sportinga šķīvji tiek reizināti ar 4)
o ar kausu, diplomu un vērtīgām balvām apbalvo 1.vietas ieguvēju.
o 2 -6 vietas ieguvējus apbalvo ar diplomiem un balvām

 Komandu konkurencē kompleksajā šaušanā
o ar ceļojošo kausu, diplomiem un piemiņas balvām apbalvo 1.vietu ieguvējus.
o 2 un 3 vietas ieguvējus apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām
Dalības maksa:
 kompleksajā šaušanā apmaksājot līdz 14.maijam EUR 35,- Apmaksu var veikt mednieku veikalā
ARTEMIDA Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 21, vai veicot pārskaitījumu uz SIA „Artemīda L” bankas kontu.
Norēķinu rekvizīti: SIA „Artemīda L” reģ. Nr. 45403024228 SEB banka, konta Nr.
LV70UNLA0050014732824;
Maksājot sacensību dienā EUR 47,-



Atsevišķi :
1) Stāvošais mērķis 50 m ar gludstobru EUR 10,2) Sportings + Compak Sportings + A- traps EUR 25,3) šaušana ar vītņustobru ieroci EUR 12,-

Starp sacensību dalībniekiem, kas būs palikuši uz noslēguma ceremoniju tiks
izlozētas vērtīgas balvas.
Galvenā balva izlozē VIXEN 1-4x24 optiskais tēmekis 500,- Eur vērtībā

Informācija:
Vienādu rezultātu gadījumā:





Disciplīnā 50 m stāvošais mērķis augstāku vietu iegūst tas, kam vairāk augstvērtīgāki trāpījumi
Disciplīnā 100 m vītņu stobriem augstāko vietu iegūst tas, kam labāks rezultāts mērķī „mežacūka”
Disciplīnā Sportings + Compak sportings + Amerikāņu traps notiek pāršaude sportingā līdz pirmajai kļūdai
Kompleksajā šaušanā vienādu rezultātu gadījumā augstāko vietu iegūst tas, kam labāks rezultāts 100 m vītņu
stobros

Uldis Lapiņš mob. 26313887

Gludstobru ieroču sporta munīciju ložu šaušanai un sportingam dalībniekiem būs iespēja iegādāties
uz vietas. Vītņustobru munīciju pēc iepriekšēja pieprasījuma
Sacensību laikā darbosies „virtuve”, kurā varēs iegādāties siltus ēdienus un atspirdzinošus dzērienus.
Pēc apbalvošanas balle ar dzīvo mūziku.

Papildus disciplīnas:
Jautrās medības






Dalībnieki: jebkurš dalībnieks, kurš par piedalīšanos šajā disciplīnā iemaksājis dalības maksu EUR 6.
Vingrinājuma izpildes skaits – neierobežots
Sacensību norise: šāvēji sacenšas šaušanā ar gludstobra ieroci pa stāvošiem un lidojošiem šķīvīšiem.
Kopā jāsašauj 5 stāvoši un 5 lidojoši šķīvīši. Pirmie 5 stāvošie šķīvīši novietoti 25 m attālumā. Pēc
sašautiem stāvošajiem mērķiem pēc šāvēja komandas tiek padoti lidojošie no 5-15 šķīvīšiem. Uzvarētāju
nosaka pēc ātrākā izpildes laika. Šāvienu skaits neierobežots.
Ieroči un munīcija: Gludstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos.
Pusautomātiskajos ieročos drīkst lādēt 3 patronas. Pa stāvošu mērķi izmantot lodes, pa lidojošiem
mērķiem Skrotis ar lādiņu ne vairāk kā 28 gr un skrošu Nr. Ne rupjāku par 2.5 mm
Vērtēšana un balvas:
Vērtē pēc ātrākā vingrinājuma izpildes laika. 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un naudas
balvām.

ARTEMIDAS IZAICINĀJUMS
(Šaušana notiek pēc sacensībām ar vītņstobra ieroci 100m distancē)





Dalībnieki: jebkurš dalībnieks, kurš par piedalīšanos šajā disciplīnā iemaksājis dalības maksu EUR 8.
Rezultātu uzlabošanai papildus sēriju skaits no 1 līdz 2 (samaksa par papildu sēriju EUR 8,-)
Sacensību norise: šāvēji sacenšas šaušanā ar vītņstobra ieroci sēdus, no galda 5 šāvieni un no stāvokļa
“guļus” no elkoņiem bez atbalsta (siksnas lietot aizliegts), 5 šāvieni 300 m distancē pa mērķi Nr4.
Apbalvošana Vērtē pēc labākā vingrinājuma punktu summas. 1.vietu ieguvējs tiek apbalvots ar kausu,
diplomu un naudas balvām, 2 un 3 vietas ieguvējus apbalvo ar diplomiem un naudas balvām

