APSTIPRINU:

Valkas novada BJSS direktore

M.Gerke

2018. gada 11.septembrī

Atklātās šaušanas sacensības „ Zelta rudens 2018”
nolikums.
1. Mērķi un uzdevumi.
Popularizēt šaušanas sporta veidu bērnu un jauniešu vidū.
Veicināt sadarbību Valkas novada jauniešiem ar Smiltenes novada, Strenču novada, Beverīnas
novada, Valmieras pilsētas un Dienvidigaunijas jaunajiem ložu šaušanas sporta entuziastiem.
Noskaidrot labākos šāvējus.
2. Sacensību organizatori.
Sacensības organizē Valkas novada BJSS. Galvenais tiesnesis Dzintars Stočka, tel. 26346999.
Atbalsta Valgas šaušanas sporta klubs, Valkas novada dome.
3.Sacensību vieta, laiks.
Valkas pilsētas stadiona šautuvē 2018. gada 18. oktobrī plkst. 12:10.
4. Dalībnieki.
Sacensībās piedalās no 2008 līdz 1998 gadam dzimušie jaunieši un jaunietes.
V-1, S-1 grupa 2008. gada līdz 2006. gadam dzimušie,
V-2, S-2 grupa 2005. gada līdz 2003. gadam dzimušie,
V-3, S-3 grupa 2002 gada līdz 1998. gadam dzimušie.
5. Sacensību kārtība.
1.1.Šaušana pa mērķiem (5 minūtes piešaude un 20 šāvieni pa mērķi – maksimums 15 min
vingrinājumam)
* Šaušana pa mērķiem sēžot, ieročim atbalsts , pneimatiskie ieroči (šautenes) ar dioptrisko
tēmekli.
P.S. Tikai V-1, S-1 grupa.
1.2. Šaušana pa mērķiem PŠ-20 (5 minūtes piešaude un 20 šāvieni pa mērķi – maksimums 15
min vingrinājumam) Tikai V-2, S-2 grupa un V-3, S-3 grupa.
* Šaušana pa mērķiem stāvus, pneimatiskie ieroči (šautenes) ar dioptrisko tēmekli.
2. Individuālās sacensības stāvus šaujot pa krītošajiem mērķiem. Tikai V-2, S-2 grupa un
V-3, S-3 grupa.
Pieci piešaudes šāvieni un 2 minūtes ieskaites laiks. Pneimatiskā šautene ar atklāto tēmekli.
6. Vērtēšana.
1. vingrinājumā uzvar dalībnieks ar lielāko sašauto punktu summu. Ja rezultāts vienāds, uzvar
dalībnieks, kas veicis vairāk centra trāpījumus.
2. vingrinājumā uzvar dalībnieks, kurš īsākā laika periodā sašauj 5 krītošos mērķus.
Katrā vingrinājumā atsevišķs vērtējums.
Pieteikumi.
Pieteikšanās sacensību vietā 18. oktobrī no plkst. 12:00 līdz 17:00.
8. Finanses.
Valkas novadā deklarētajiem dalībniekiem – dalība bez maksas. Pārējiem EUR 1,-.

9. Apbalvošana.
1.-3. vietu ieguvējus katrā grupā, katrā vingrinājumā jauniešus un jaunietes apbalvos ar medaļu.
Sagatavoja Dz.Stočka, tel.26346999

