
 

 

 

 
NOLIKUMS 

 

Madonas novada atklātais čempionāts šaušanā 2.posms 
+ Latvijas kausa izcīņa: SK 100m 5.posms, SK 35m 9.posms 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Vieta Madonas nov., Praulienas pag., ”Palejas”  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Laiks 2017.gada 29.jūlijs  Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:00  
          Sacensību atklāšana plkst. 9:00 
 
Rīkotājs Latvijas Šaušanas federācija, Madonas novada pašvaldība, Sporta klubs „Palejas” 

 

Dalībnieki Visi interesenti, kas apguvuši likumā noteiktā kārtībā nepieciešamās iemaņas pareizi 
 rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu prasībām.  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Programma 

_____________________________________________________________________________________
Universālais mednieks 50-300m 

 
Šaušanas shēma    
1.Vingrinājums: attālums 50m, 3 šāvieni, “Bebrs”, šaušanas pozīcija “no ceļa” vai “beduīns”; 
2.Vingrinājums: attālums 100m, 3 šāvieni, mērķis “Mežacūka”, šaušanas pozīcija stāvot “no 
rokas”; 
3.Vingrinājums: attālums 200m, 3 šāvieni, mērķis “Stirnas buks”, šaušanas pozīcija sēžot, 
no dzinējmedību podesta; 
4.Vingrinājums: attālums 300m, 3 šāvieni, mērķis “Lapsa”, šaušanas pozīcija sēžot, no 
dzinējmedību podesta. 
Vienādu rezultātu gadījumā tiek skaitīti augstvērtīgāki trāpījumi, ja kādā no mērķiem 
atrodas vairāk trāpījumu kā paredzēts, tiek atskaitīts labākais trāpījums.  
Vīrieši, juniori un sievietes startē vienā grupā.  
Ieroči, munīcija – vītņstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. 
Ieroču kalibrs 222.Remington un lielāks.  
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________
Sportings + Amerikāņu traps 

 
Šaušana pa šķīvīšiem notiks amerikāņu trapā un 2 sportinga laukumos. 
Šaušanas shēma – trīs pamatsērijas jeb 75 mērķi (25 + 25 māla šķīvīši katrā sportinga 
laukumā un 25 māla šķīvīši amerikāņu trapā) + papildu sēriju skaits no 1 līdz 2 katrā veidā 
(samaksa par papildu sēriju 5,00 eur, pamatsērijas atļauts šaut līdz plkst. 17:30). Pēc 
labāko sēriju summas, dalībnieku saraksts tiks pārdalīts uz pusēm, veidojot A un B grupas. 
Katras grupas pirmie seši dalībnieki piedalās finālā (šaujot 1 sēriju – 25 māla šķīvīšus). B 
grupa finālu šauj amerikāņu trapā, A grupa finālu šauj sportingā. Fināla rezultātam 
pamatsēriju punkti netiek skaitīti klāt. 
Vīrieši, juniori un sievietes startē vienā grupā. Ieroci drīkst ieplecot. 
Ieroči, munīcija – gludstobra ieroči, kas atļauti Latvijas medību noteikumus. Munīcija ne 
smagāka kā 28gr., skrošu maksimālais diametrs 2,5mm.  
 
 
 



 
 

_____________________________________________________________________________________
Skrejošais alnis 100 m Latvijas kausa izcīņa 5.posms 

 
Šaušanas shēma – visi dalībnieki šaušanā pa „skrejošu alni” dalās divās grupās: 
meistarklasē – dalībnieki, kuriem ir 1. un augstāka sporta klase šaušanā pa „skrejošu alni”;  
amatierklasē  – dalībnieki, kuriem ir 2. un 3. sporta klase, kā arī dalībnieki, kuriem nav 
izpildīta sporta klase šaušanā pa „skrejošu alni”.   
Vīrieši, sievietes un juniori startē vienā, vīriešu konkurencē, izpildot 2 pamatsērijas (20 
mērķi). Finālā 8 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Amatieru klasei vērtējums no 20 mērķiem.  
Ja amatieru klases dalībnieki izcīna vietu starp 8 labākajiem, viņi turpina sacensības 
meistaru klases konkurencē un saņem dubultu vērtējumu.  
Ieroči, munīcija – vītņstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. 
Ieroču kalibrs 222.Remington un lielāks. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Skrejošā meža cūka 35m Latvijas kausa izcīņa 9.posms 

 
Šaušanas shēma – vīrieši, sievietes un juniori, vīrieši šaušanā pa „skrejošu mežacūku” 
dalās divās grupās: 
meistarklasē – dalībnieki, kuriem ir 1. un augstāka sporta klase šaušanā pa „skrejošo 
mežacūku”;  
amatierklasē  – dalībnieki, kuriem ir 2. un 3. sporta klase, kā arī dalībnieki, kuriem nav 
izpildīta sporta klase šaušanā pa „skrejošo mežacūku”.   
2 pamatsērijas (20 mērķi). Pusfinālā 16 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Finālā 8 labākie – 1 
sērija (10 mērķi). Amatieru klasei, junioriem un sievietēm vērtējums no 2 pamatsērijām 
(20 mērķiem). 
Ja amatieru klases dalībnieks, juniors vai sieviete izcīna vietu starp 16 labākajiem, viņi 
turpina sacensības vīriešu konkurencē un saņem dubultu vērtējumu. 
Ieroči, munīcija – gludstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. 
Patronas, kas lādētas ar vienu lodi. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Dalības maksa 

Maksa par katru disciplīnu (Skrejošais alnis 100m; Skrejošā meža cūka 35m) – 10 eur; 
Sportings 2 laukumi + Amerikāņu traps - 23 eur; 
Universālais mednieks – 10 eur. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Vērtēšana 
Individuāli šaušanā pa „skrejošo alni” 100m vērtēs 2 pamatsērijas un fināla punktu 
kopsummu. Individuāli pa „skrejošo mežacūku 35m” vērtēs 2 pamatsērijas, pusfināla un 
fināla punktu kopsummu, juniori un sievietes atsevišķi.  
Sportingā + Amerikāņu trapā vērtēs labāko sēriju summu, pamatsēriju rezultāts netiek 
summēts ar fināla rezultātu.  

 Universālajā medniekā vērtēs visu mērķu kopsummu.  
 

_____________________________________________________________________________________ 

Apbalvošana 
Universālais mednieks 50-300m, Skrejošā meža cūka 35m: 1.-3. vietu ieguvēji tiek 
apbalvoti ar medaļām, diplomiem un balvām no Mednieku veikala “Huberts”.   
Sportings + Amerikāņu traps: finālā katras grupas 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar 
medaļām, diplomiem un vērtīgām balvām no Philips un “Best Līzings”  
Skrejošais alnis 100m: 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un balvām 
no Mednieku veikala “Unisports”, kā arī Madonas novada pašvaldības. 
 

Balvu fondu atbalsta 
 
 
 

UNI SPORTS 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
Pateicoties ilgadējiem sacensību atbalstītājiem – “Philips” un “Huberts”,  
šoreiz izlozē starp klātesošajiem dalībniekiem apbalvošanas laikā dāvanu fonds 
būs īpaši I E S P A I D Ī G S! 
 
Pilnīgs jaunums pasaulē no Winchester – SX4, ko kāds laimīgais varēs iegūt savā 
īpašumā veiksmīgam startam pīļu medību atklāšanā!    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tradicionāli,  apbalvošanas laikā, starp klātesošajiem sacensību dalībniekiem tiks izlozēts 
arī PHILIPS LED televizors. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sacensību laikā notiks Moller Auto Krasta prezentācijas pasākums Volkswagen jaunajiem 
automobiļiem – Amarok V6, Tiguan, kā arī Arteon.  
Testu laikā visi interesenti apmaiņā pret nelielas anketas aizpildīšanu, piedalīsies izlozē 
par iespēju laimēt nedēļas nogali ar Amarok V6.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Informācija     

 Sacensību laikā darbosies kārtīga mednieku bufete.  
                        Sīkāk par sacensībām:  

Jānis Vilciņš, mob.t. 2 8814132 
www.cihpih.lv 

 www.sasa.lv 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

http://www.sasa.lv/

