
„Muižnieku kauss 2018” 
 

Sacensību nolikums 
 

Sacensības organizē:    mednieku kolektīvs „Ainaži” 

 

Sacensību laiks un vieta: 

 

2018. gada 15. septembrī, Staicelē, „Pūcēs”,  M/K „Staicele’’ šautuvē , plkst. 10
00 

 
 

Sacensību mērķis: 
 

Noskaidrot spēcīgāko mednieku formējumu. Paaugstināt katra mednieka praktiskās 

šaušanas iemaņas. 

 

Sacensību dalībnieki: 

 

Tiek uzaicināti piedalīties visi mednieki, kam ir interese un vēlēšanās parādīt sev un citiem 

savu varēšanu šaušanas sacensībās. 

Tiem dalībniekiem kam nav ieroču glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, drīkst piedalīties 

 sacensībās ja galvotājam ir šāda atļauja un šaušanas laikā galvotājs atrodas blakus 

 šāvējam uz uguns līnijas un atbild par šaušanas drošu norisi. 

Sacensībās dalībnieki piedalās gan individuālajā, gan ja vēlās komandu vērtējumā. 

Komandā 3 (trīs) dalībnieki. 
 

Ieroči un munīcija: 

Gludstobra medību ieroči, kalibrs un tēmēšanas palīgierīces netiek ierobežotas. 

Desmit lodes izņemot apaļās un virpotās metāla, sagādā sacensību dalībnieks.  
 

Sacensību norises kārtība: 

 

1. Kārtība: 

 pirms sacensību uzsākšanas, komandas un individuālie dalībnieki izlozē starta 

numuru, kādā secībā tie startē šaušanas vingrinājumā. 

 ierocī drīkst ielādēt tikai tik patronu cik paredz šaušanas vingrinājums. 

 šaušanas stāvoklis- ieroča laide piespiesta pie jostas vietas, ieroča stobrs vērsts uz 

augšu, ieroča ieplecošanu drīkst sākt, kad mērķa joslā ir parādījies mērķis, vai pēc 

ugunslīnijas tiesneša komandas.                       

 ja šis nosacījums netiek izpildīts, tad tiesnesis šāvēju brīdina, pēc atkārtotas 

pārkāpuma izdarīšanas, pārtrauc vingrinājuma izpildi un anulē rezultātu. 

2 . pa „skrejošo mežacūku”  

 sacensību dalībnieks sagatavo 10 patronas.  

 ierocī ielādē 2 patronas 

 kad dalībnieks sagatavojies šaušanai, sacensību tiesnesis dod komandu – sākt, pēc 

kuras dalībniekam piecu sekunžu laikā jāveic divi šāvieni pa stāvošu mērķi, kurš 

atrodas uguns līnijas vidusdaļā, ja dalībnieks piecu sekunžu laikā nav paspējis izšaut 

pa stāvošo mērķi divas reizes tad šāvienus var izdarīt pa kustošu mērķi virzienā pa 

kreisi. Turpinājumā, bez atsevišķas komandas, ar 6-8 sekunžu intervālu tiek padots 

mērķis, divas reizes no kreisās un divas reizes no labās puses, šauts tiek dubletos.  

 



 

3. pa „skrejošo zaķi” 

 sacensību dalībnieks sagatavo sacensību organizatora izsniegtās 8 patronas. 

 ierocī ielādē 2 patronas.  

 kad dalībnieks sagatavojies šaušanai, sauc komandu “Dod”, pēc kuras seko” zaķa’’ 

skrējiens no kreisās uz labo pusi. Turpinājumā, bez atsevišķas komandas, ar 6-8 

sekunžu intervālu tiek padots mērķis divas reizes no kreisās un divas reizes no 

labās  puses.  

 Šauts tiek dubletos. Rezultātu nosaka skrošu skaits(lapiņā). 

Vērtēšana: 

 individuāli dalībnieks iegūst vietu, ko dod abās disciplīnās iegūtā punktu summa. 

 vienādu punktu gadījumā augstāko vietu iegūst dalībnieks ar labāku rezultātu 

vingrinājumā pa „skrejošo zaķi”. 

 pirmo sešu vietu ieguvēji noskaidro godalgoto trijnieku, atkārtojot vingrinājumus 

„pa skrejošo meža cūku” un „pa skrejošo zaķi” kā priekšsacīkstēs. 

 rezultātu noskaidro skaitot kopā iegūtos punktus abos vingrinājumos, priekšsacīkšu 

rezultāts netiek ņemts vērā. 

 vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks ar labāku 

rezultātu(vietu) priekšsacīkstēs. 

 komandu vērtējuma tiek saskaitīti katra komandas dalībnieka izcīnītie punkti 

priekšsacīkstēs. Vienādu rezultātu gadījumā augstāku vietu iegūst komanda ar 

           labāku rezultātu vingrinājumā” pa skrejošo zaķi”.  

 

Apbalvošana: 

 

 ar diplomiem un balvām tiek apbalvoti pirmo triju vietu ieguvēji komandu un 

individuālajā vērtējumā. Speciālbalvas... 

 

 Pieteikšanās un dalības maksa:  

 

 pieteikšanās sacensību dienā pie sacensību organizatora no plkst.9
00

 līdz plkst.9
45 

 

 maksa 15 EUR no dalībnieka par visām disciplīnām, par komandas dalību nav 

atsevišķa samaksa. Munīciju šaušanai pa „skrejošo zaķi” nodrošina sacensību 

organizators. 

 
 

2018.gada 15.septembrī                                                                

 

 M/K „Ainaži” valdes priekšsēdētājs:       Ojārs Zvejnieks 

 

 

 

 


