2014.gada 9.septembrī
„Saldus novada atklātās šaušanas sacensības - Dzinējmedības 2014’’
NOLIKUMS
Mērķi un uzdevumi:

Laiks un vieta

o
o
o
o
o

sagatavot medniekus 2014.gada dzinējmedību sezonai
popularizēt šaušanas sportu mednieku vidū,
noskaidrot labākos šāvējus ar vītņustobra un gludstobra ieročiem,
veicināt mednieku šaušanas prasmju uzlabošanu,
pulcēt kopā medniekus un šaušanas interesentus.

2014.gada 27.septembrī plkst. 9:00 (Lūdzam reģistrēties savlaicīgi!)
Reģistrācija 2013.gada 27.septembrī pulksten 8:00 – 10:00.
SIA „Zvārdes Šautuve” šautuvē, adrese: “Lapsas”, Zvārdes pagasts, Saldus novads.

Rīkotājs

Sporta klubs „Zvārde” sadarbībā ar SIA „Zvārdes šautuve” un Saldus novada domi

Sacensībās piedalās: Latvijas mednieki un ārzemju viesi-mednieki.
Dalībnieki var startēt divās konkurencēs:
 Individuālajā.
 Komandu konkurencē. Dalībnieku skaits komandā – neierobežots. Vērtējumā tiek
ņemti vērā 3 dalībnieki ar labāko sniegumu pamatdisciplīnās.
(Dalībnieks startē komandā, kurā viņš ir pieteicies, reģistrējoties sacensībām.
Dalībnieks nav tiesīgs startēt vairāk kā vienā komandā.)
Dalības maksa
°

 30 eiro startējot visās disciplīnās
Atsevišķi:
 15 Eiro par startu- vītņustobra vingrinājumā – Skrejošais briedis 75m distancē no
paaugstinājuma – 5 dubleti (stāvošs + skrejošs) tiek lādētas divas patronas.
 15 Eiro par startu - gludstobra vingrinājumā – „Caur šķēršļiem skrejoša mežacūka”
35m distancē 1sērija MIX (5šāvieni fiksā cūka + 5šāvieni lēnā cūka)
 10Eiro par startu – sportinga vingrinājumā no personas – 1.sērija 25mērķi – katrs
mērķis 4 punkti.
Piesakoties iepriekš - dalības maksa 25 Eiro.
Iepriekš pieteikšanās: Veicot pārskaitījumu:
Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam: Sporta klubs „Zvārde”
Reģ.Nr.40008214176, Swedbank konta Nr. LV30HABA0551037201208 Pie
„informācijas saņēmējam” norādīt: Vārds, Uzvārds. Komandas nosaukums

Pēc sacensību rezultātiem 1. – 3. vietu ieguvēji komandu konkurencē tiek
apbalvoti ar medaļām, diplomiem un mednieku kolektīviem noderīgām
balvām, 4. – 6. vietas ieguvēji ar diplomiem.
(Ja komandu cīņā iegūts vienāds punktu skaits, tad vadās pēc dalībnieku galējā
individuālā vērtējuma – iegūtās vietas.)
 Pēc sacensību rezultātiem 1.- 3. vietu ieguvēji individuālajā konkurencē
tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un balvām.


Vērtēšana un
apbalvošana

Sacensību galvenais tiesnesis: Aivars Bundzens
Organiztors: Toms Erviks tel.nr: 28338705

Atbalsta

