
 
 

 
 

DSR kauss Skrejošā mežacūka 35m  
Kurzemes kauss 2017 – Igauņu mežacūka 50m | Silueti SM40 

 
Mērķi un uzdevumi: • Veicināt mednieku, jauniešu un sieviešu piedalīšanos šaušanas sacensībās 
  • Popularizēt šaušanas sportu mednieku vidū 
  • Aktivizēt Kurzemes reģiona medniekus un to formējumus 
  • Veicināt mednieku šaušanas prasmju uzlabošanu 
  • Pulcēt kopā medniekus un šaušanas sporta interesentus   

Laiks un vieta: 2017.gada plkst: 9:00 – 25.februārī, 11.martā, 29.aprīlī  un fināls  27.maijā 

Dalības maksa:                  Pieteikšanās līdz attiecīgā datuma ceturtdienai www.skzvarde.com vai telefoniski 28338705 
 SK-35 – 15Eur 
 SK-50 – 15Eur 
 SM-40 – 10 Eur 
 Kompleksi  – 30 Eur   
 Sievietēm un jauniešiem līdz 18g vecumam – bezmaksas.  

Vērtēšana:  Skrejošās mežacūkas 35m disciplīnā dalībnieki tiks iedalīti 4.grupās: 
   A grupa – Latvijas Sporta meistari,  
   B grupa – Latvijas Sporta meistara kandidāti un 1.sporta klase,  
   C grupa – 2 .,3.sporta klase un mednieki,  
   M grupa – mazkalibra ierocis.  
 Skrejošās mežacūkas 50m disciplīnā dalībnieki tiks iedalīti 2.grupās: 
   Vītņstobra grupa 
   M grupa – mazkalibra ierocis 
 Kompleksais vērtējums visās trīs disciplīnās un starp M grupas dalībniekiem. 
 Komandu kopvērtējums – 3 dalībnieku pamatsēriju rezultāti, katrā disciplīnā.   

Programma   Šaušanā pa skrejošu mežacūku 35m visi dalībnieki izpilda 2 pamatsērijas. 

Šaušana notiek ar gludstobra vai mazkalibra vītņstobra ieročiem. Finālā piedalās 6 

labākie dalībnieki no katras grupas, pamatsēriju laikā gūtie punkti netiek summēti 

pie fināla, fināls notiek no nulles.  Ja kādā no grupām dalībnieku skaits ir mazāks 

par 6,  uzvarētāji tiek noteikti pēc pamatsērijā iegūto punktu summas, vienādu 

rezultātu gadījumā tiek ņemts vērā 10nieku skaits pamatsēriju izpildē.  

  Šaušanā pa Igauņu mežacūku 50m visi dalībnieki izpilda 2 pamatsērijas pa 

skrejošu mežacūku.  

  Silueti SM40 - šaušana ar mazkalibra šauteni pa 40 1/5 x IMSSU metāla mērķiem 

stāvus bez atbalsta veic šāvienus pa 10 vistu siluetiem, kas novietoti 40m attālumā, 10 

cūku siluetiem, kas novietoti 60m attālumā, 10 tītaru siluetiem, kas novietoti 77m 

attālumā, 10 aunu siluetiem, kas novietoti  100m attālumā. 

Apbalvošana:   Katrā kausa posmā ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji.

 Ja kādā no grupām dalībnieku skaits ir mazāks par 4 apbavo tikai 1.vietas 

ieguvēju. Lai piedalītos finālposmā ir jāpiedalās vismaz 3 no 4 posmiem. 

Finālposmā 1.-3.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem, kausiem un balvām.  
   
Informācijai Šautuvē būs iespējams iegādāties 12.k gludstobra munīciju 
  Pusdienās – zupa! 

http://www.skzvarde.com/

