Lieldienu Zaķis|SK-100 LK 1.posms|Ātršaušana|Sportings|Traps|Aplis
Mērķi un uzdevumi:

Laiks un vieta
Dalības maksa

Programma

Apbalvošana

• noskaidrot labākos šāvējus
• popularizēt šaušanas sportu mednieku vidū,
• veicināt mednieku šaušanas prasmju uzlabošanu,
• pulcēt kopā medniekus un šaušanas interesentus.
•popularizēt šaušanas sportu sieviešu un jauniešu vidū
Reģistrācija 2017.gada 22.aprīlī plkst. 8:00-10:00; Sacensību sākums 9:00
Lieldienu zaķis - 20EUR
SK-100 - 20 EUR
Sportings, Aplis, Traps– 5 EUR par sēriju
Ātršaušana – 5 EUR
Sievietēm un jauniešiem (1997.gads un jaunāki) Lieldienu zaķis - bezmaksas
Reģistrācija 2017.gada 22.aprīlī no pulksten 8:00 – 9:00.
1. Lieldienu zaķis
Sacensības notiek - vīriešu, sieviešu un jauniešu konkurencē!
Dalībnieks šauj divas sērijas, (1 sērija – astoņi šāvieni (četri dubleti)),
Finālā piedalās 8 labākie dalībnieki. Tiek šauta viena sērija (četri dubleti).
Pa “Skrejošu zaķi” tiek šauts ar noņemtu ieroča siksnu un sporta skrošu patronām
svarā līdz 28gramiem un izmērā Nr.7.5.
2. SK-100, skrejošais alnis
Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem un komandām (3 dalībnieku sastāvā),
atbilstoši LŠF sacensību noteikumiem šaušanas disciplīnā „skrejošs alnis 100m”.
3. Sportings, Aplis, Traps - finālā 6 dalībnieki ar 2 labākajām uzrādītajām sērijām.
4. Ātršausana – šaušana ar gludstobra ieroci 50 m uz ātrumu un precizitāti max. 10 šāvieni
60 sekundēs, pusautomātā vai pumpja bisē var lādēt ne vairāk par 3 patronām vienlaicīgi
Vērtēšana Lieldienu zaķis - labākos 8 finālistus nosaka, summējot abas sērijas.
1.-3. Vietu ieguvējus nosaka, pēc finālsērijas rezultāta. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek
apbalvoti ar diplomiem un balvām, ja kādā no grupam dalībnieku skaits ir mazāks
par 4, tad apbalvots tiek tikai uzvarētājs.
SK-100 – individuālās sacensību vietas Meistaru grupas konkurencē tiek noteiktas
pēc izpildīto visu sēriju rezultātu summas. Amatieru grupas konkurencē vietas tiek
noteiktas pēc izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. Komandu konkurencē
vietas tiek noteiktas pēc visu komandas šāvēju izpildīto divu pamatsēriju rezultātu
summas. Apbalvoti tiek 1.-3.vietas ieguvēji Meistaru grupas konkurencē, Amatieru
grupas konkurencē un komandu konkurencē.

Apbalvoti tiks 1.-3. vietas ieguvēji ar medaļām, diplomiem.
Starp visiem dalībniekiem, kas piedalījušies Lieldienu zaķa disciplīnā notiks izloze
balvu fonds 1000EUR

Tālrunis jautajumiem un ierosinājumiem – 28338705 (Toms)

