
 

 

 

   „ Vasaras kauss-2017 ” 

 Nolikums 

 

 

Sacensību laiks- 2017.gada 8.jūlijs. 

Sacensību vieta - Alojas novads, Aloja, Alojas mednieku kluba šautuve „ Reišmalīši” . 

 Sacensības organizē - Alojas mednieku klubs. 

Sacensību mērķis - Popularizēt medību sporta šaušanu. Popularizēt Alojas pilsētu. 

Dalībnieku pieteikšanās – Sacensību dienā no plkst. 8.00-11.00. 

Sacensību sākums-šaušanas sākums plkst 8.30, atklāšana 12.00-13.00, pēc kuras 

 sekos „Alojas ātršaušana”. 

 Sacensībās drīkst piedalīties-ikviena persona, kas ir samaksājusi sacensību 

dalības maksu, apguvusi nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci  un atbilst 
normatīvo aktu prasībām par vecuma ierobežojumu. Tie dalībnieki, kuriem nav ieroča 
glabāšanas un nēsāšanas atļauja, drīkst piedalīties sacensībās, ja galvotājam ir šāda atļauja 
un šaušanas laikā galvotājs atrodas blakus šāvējam uz šaušanas līnijas un atbild par šāvēja 
rīcību un šaušanas drošu norisi. 

Šaušanas disciplīnas - Alojas ātršaušana.   

                                                      Alojas dubulttraps .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                     Skrejošā mežacūka  SK-35 7.posms. 

                                                     Atklātais  Latvijas čempionāts SK-100. 

Alojas ātršaušana notiek kārtas numuru secībā.  

 

Par dalībnieka drošības noteikumu zināšanu  un prasmi rīkoties ar 

ieroci ir atbildīgs pats sacensību dalībnieks, kas ir apliecināts ar 

parakstu šautuves reģistrācijas žurnālā. 

 

 

 



 

Sacensību programma : 

1. Alojas ātršaušana - dalībnieks sagatavo 5 patronas, kas ir lādētas ar vienu lodi ( 

izņemot apaļās sfēriskās ) un pēc tiesneša signāla veic 5 šāvienus 30 sekundēs. Mērķis      

SC 36-5. Ieroči gludstobra, kalibrs nav lielāks par 12.Tēmēšanas palīgierīces, kas tiek atļautas 
medībās pēc Latvijas likumdošanas. Dalībnieks drīkst ielādēt 2 patronas patrontelpā. 
Automātiskajos šaujamieročos ne vairāk  kā 2 patronas. Katrs šāviens tiek raidīts savā mērķī. 
Ja iešauj divus šāvienus vienā mērķī, tad labākais tiek anulēts. Netiek dalīts meistaru un 

amatieru grupās. Alojas ātršaušana notiek kārtas numuru secībā.  

Vērtēšana– individuālajā vērtējumā . Tiek godalgoti 1.-3. vietas ieguvēji. 

 2. Skrejošā mežacūka ( SK-35 )– Viss pēc SK-35 noteikumiem. Munīcijai, kas 

lādēta ar vienu lodi (izņemot apaļās sfēriskās), kalibrs nav lielāks par 12. Patrontelpā ielādē 
vienu patronu. Tēmēšanas palīgierīces, kas tiek atļautas medībās pēc Latvijas likumdošanas. 
Šaušanas secība pēc pieraksta grupā pa četri. Sievietes un juniori var šaut ar 22LR ieroci.  
Vērtēšana- individuālajā un komandu konkurencē.   

4. Atklātais Latvijas čempionāts  SK-100 – notiek pēc čempionāta 

nolikuma. Ārzemnieki tiek iedalīti meistaru grupā.    

Vērtēšana  - individuālajā un komandu konkurencē.         

3. Alojas dubulttraps –no katra galdiņa tiek padoti viens plus divi dubultie mērķi. 

Ieroči gludstobra. Munīcija ne smagāka kā 28 g, maksimālais skrošu diametrs 2,5mm. 
Disciplīna tiek izpildīta ar ieplecošanu, ielādējot divas patronas. Jālieto dzirdes aizsarglīdzekļi 
un aizsargbrilles . 

 Sēriju skaits neierobežots. 

Vērtēšana – Tiek vērtēta 2 labāko sēriju summa . Fināls sākas plkst.18.30 no nulles. 

Finālā 6 labākie dalībnieki izpilda vienu sēriju(25 mērķi). Fināla strīdi tiek pāršauti ar vienu 
patronu līdz pirmajai kļūdai. Godalgo 1.-3. vietas ieguvējus. Vērtējums individuālajā 
disciplīnā. Netiek dalīts meistaru un amatieru grupās.   

Vasaras kauss-2017  tiek vērtētas disciplīnas -Alojas ātršaušana un SK-35 pamatsēriju 

summa. Individuālajā vērtējumā netiek dalīts meistaros un amatieros. 

Apbalvošana – Balvu fondu atbalsta Alojas.lv, Valdis Možvillo. 

Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Alojas mednieku kluba kausiem, diplomiem, 
medaļām, dāvanu kartēm un specbalvām. Stimulbalva pirmajam šāvējam no ….           

Pēc apbalvošanas starp klātesošajiem dalībniekiem tiek izlozēta dāvanu karte                        

50 EUR apmērā un dažādas interesantas balvas.  

Dalības maksa – Alojas ātršaušana un  SK- 35- EUR 21, juniori- EUR 15  . 

Alojas traps – EUR 7 par pirmo sēriju un EUR 5 par katru nākamo sēriju.  

Skrejošais alnis SK-100 – EUR  20. Junioram EUR  10 .  

 Alojas mednieku kluba biedri nemaksā „Vasaras kausa-2017”sacensību dalību maksu.  



Visi iegūtie līdzekļi tiks izmantoti sacensību organizēšanai. 

 Protesti – pieņem rakstveidā no komandas pārstāvja vai individuālā dalībnieka, 

iemaksājot EUR  50. Ja protestu apmierina, tad nauda tiek atmaksāta, ja ne – nauda paliek 
sacensību balvu fondā.  

Informācija – Vēdera labsajūtai būs zupa. Treniņus pirms sacensībām saskaņot iepriekš 

ar V.Streļķi (tel. 29427623 ) un A.Rumbergu (tel. 29455304 )                            

Alojas mednieku kluba Valdes priekšsēdētājs: Aigars Rumbergs 

 

  Latvijas Republikas atklātās šaušanas sacensības „Pa skrejošo alni-100m” 

Atklātais Latvijas čempionāts 

2017.gada 8.jūlijs 

NOLIKUMS 

 

1. Sacensību vieta – Alojas MK šautuve ”Reišmalīši”, Aloja, Alojas novads. 
 

2. Sacensību vadība – sacensības organizē Latvijas Šaušanas federācija. 
 

3. Dalībnieku pieteikšanās – līdz 7.jūlijam -onlaine reģ. www.sasa.lv vai 
sacensību dienā līdz plkst. 11.30, reģistrējoties sekretariātā.                                                    

        4. Sacensību sākums – šaušanas sākums plkst. 8.30. 
 

        5.Sacensībās piedalās – individuālie dalībnieki un komandas 3 dalībnieku        
.          sastāvā.  Sacensības notiek saskaņā ar sacensību noteikumiem šaušanas  
           disciplīnā SK-100. Ārzemnieki tiek iedalīti meistaru grupā. 

6. Sacensību shēma – individuālajiem dalībniekiem (2 pamatsērijas) +(1 sērija 
16 labākajiem pusfinālā) + (1 sērija 8 labākajiem finālā). 

 

7.  Vērtēšana un apbalvošana –  
a) individuālajā konkurencē ar medaļām un diplomiem apbalvo 1.-3. 
vietu ieguvējus Meistaru grupā un Amatieru grupā; 
b) komandu konkurencē ar kausiem, diplomiem un medaļām apbalvo 
1.-3. vietu ieguvējas,vērtējot visas komandas dalībnieku 2 
pamatsēriju punktu kopsummu. 

              
         8. Ieroči, munīcija – jebkuri vītņustobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti      
              Latvijas medību  noteikumos. Ieroču kalibrs-222.Remington un lielāks.  

 Sacensībās tiek izmantots elektroniskais mērķis. Tādējādi izmantot tikai 

pilnapvalka lodes. 

        9.Lūgums uztvert ar sapratni munīcijas ierobežojumu. Nav atļauts                        

              izmantot  ieročus, kuriem nav noņemtas plecu siksnas, kuru patronas ir ar  
              apmales kapselēm un optiskos tēmekļus, kam ir divi neatkarīgi regulējami                              



              tēmēšanas stabiņi. 

     Dalības maksa – EUR  20, junioriem EUR 10. 

       10. Piešaude un treniņi – 7. jūlijā no plkst.15.00-19.00. Treniņus var  

                iepriekš saskaņot ar šautuves atbildīgām personām. Pakalpojuma cena-  

                EUR 6 par sēriju.                                                                                                                                                                                                   

.        12.  Informācija – www.sasa.lv; tālr. 29363936 Vilnis Jaunzems,                              

                                   29455304 Aigars Rumbergs, tālr.29427623 Voldemārs Streļķis       

                        

                                             

                                          

                                            Ieskaite Latvijas kausa izcīņas 7.posmā SK-35 

          NOLIKUMS 

1. Sacensību laiks – 2017.gada 8.jūlijs. 

2. Sacensību vieta – Aloja, šautuve ”Reišmalīši” . 

3. Sacensības organizē – Alojas mednieku klubs. 

4. Sacensību mērķis– Popularizēt medību sporta šaušanu. 
       

5.  Sacensībās drīkst piedalīties ikviena fiziska persona, kura samaksājusi sacensību 
dalības maksu, apguvusi nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci un atbilst 
normatīvo aktu prasībām par vecuma ierobežojumiem. 

 
6. Dalībnieku pieteikšanās – onlaine  www.sasa.lv līdz 7.jūlijam sacensību dienā līdz  

plkst.11.30 sekretariātā.  
7. Sacensību sākums – šaušana sāksies plkst. 8.30, atklāšana būs 12.00-13.00, pēc 

kuras visi šauj „Alojas ātršaušanu” kārtas nr. secībā. 

8. Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem, kas sacenšas vīriešu 
konkurencē un junioru konkurencē, un komandām (3 vīrieši + 1 juniors vai sieviete), 
kas sacenšas komandu konkurencē, atbilstoši LŠF sacensību noteikumiem šaušanas 
disciplīnā „Skrejošā mežacūka 35m”. 

 
9. Sacensību individuālie dalībnieki vīriešu konkurencē tiek iedalīti un sacenšas divas 

grupās – Meistaru grupā un Amatieru grupā.  
Meistaru grupā tiek iekļauti tie dalībnieki, kas divu iepriekšējo kalendāro gadu laikā 
šaušanas disciplīnā SK-35 ir izpildījuši 1. sporta klases, sporta meistara kandidāta vai 
sporta meistara kvalifikācijas ieskaites normatīvu.  
Amatieru grupā tiek iekļauti dalībnieki, kas divu iepriekšējo kalendāro gadu laikā 
šaušanas disciplīnā SK-35 ir izpildījuši 2. sporta klases vai 3.sporta klases kvalifikācijas 
ieskaites normatīvu, kā arī visi citi. Ja Amatieru grupas dalībnieka izpildīto divu 
pamatsēriju rezultātu summa ir atbilstoša sacensību turpināšanai pusfinālā un/vai 

http://www.sasa.lv/
http://www.sasa.lv/


finālā Meistaru grupā, viņš var turpināt sacensības, saņemot vērtējumu gan Amatieru 
grupas, gan Meistaru grupas rezultātu tabulā. Amatieru grupas dalībniekam ir 
tiesības pieteikties Meistaru grupā, tādejādi atsakoties sacensties Amatieru grupā. 

 
10. Sacensību programma SK-35 – visi sacensību dalībnieki izpilda (2 pamatsērijas) + (1 

sēriju 16 labākie vīriešu Meistaru grupas konkurencē pusfinālā) + (1 sēriju 8 labākie 
vīriešu Meistaru grupas konkurencē finālā). Juniori divas pamatsērijas var šaut ar 
22lr kalibra ieroci. 

11. Pamatsēriju  šaušanas kārtība – pēc pieraksta. 

12. Vērtēšana un apbalvošana – individuālās sacensību vietas vīriešu Meistaru grupas 
konkurencē tiek noteiktas pēc izpildīto visu sēriju rezultātu summas. Junioru 
konkurencē un vīriešu 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 vīriešu Meistaru grupas konkurencē, vīriešu Amatieru grupas 
konkurencē, junioru un komandu konkurencē.  

13. Dalības maksa –EUR 21, junioriem EUR 15   
 

14. Piešaude un treniņi- 7.jūlijā no plkst. 15 00- 19.00                               
Kontaktinformācija- 29455304 A.Rumbergs, 29427623 V.Streļķis.   

 

 

 


