
 

NOLIKUMS 
 

Purnavu Muižas Kauss 2022   
 

Latvijas čempionāts šaušanā  
“skrejoša mežacūka 35m” (SK-35) 

 
Sacensības   
Laiks un vieta 2022. gada 18. jūnijā 

Mārkulīčos, Straupes pagastā, Inčukalna - Valmieras šosejas 28.km 
Sacensību sākums plkst. 08:00, atklāšanas parāde plkst. 09:30. 
 
UZMANĪBU: Sacensību dalībniekiem, kas to vēlas, ir iespēja disciplīnā SK-35 divu pamatsēriju ieskaiti izpildīt 
piektdienā 17.jūnijā, iepriekš – līdz 16. jūnijam – piesakot savu starta laiku pa tālr.29363936 (Vilnis).  
Starta laiku tabulu skatīt www.sasa.lv – Purnavu muižas kausa izcīņa 2022 – sadaļā “Nolikums”.  
Starta laiks vienam dalībniekam, kas izpilda 10 šāvienus, ir 5 minūtes.   
Sacensību dienā, 18. jūnijā, uz SK-35 divu pamatsēriju ieskaiti dalībnieki paši pierakstās starta laika tabulās, 
kas atrodas šautuvēs. Nav atļauta pierakstu labošana, svītrošana, mainīšanās. Neierašanās laikā uz šaušanu 
nozīmē, ka dalībnieks sacensības SK-35 tālāk neturpina.  

Rīkotāji SIA „PURNAVU MUIŽA” un šaušanas sporta klubs „MĀRKULĪČI” 

Sacensībās piedalās Individuālie dalībnieki, kā arī komandas  
(disciplīnā „skrejošā mežacūka” -  3 pieaugušie + 1 juniors vai dāma) 

Dalībnieku 
pieteikšanās 

o iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu info@purnavumuiza.lv  
vai aizpildot pieteikuma anketu https://ej.uz/pieteikties-PM-Kauss-2022  
vai SASA mājas lapā (www.sasa.lv )  
un veicot dalības maksas apmaksu - līdz 17.jūnijam plkst. 17:00  (40 EUR); 

o sacensību dienās līdz 9.30 (50 EUR) 
Dalības maksa o kompleksajā šaušanā:  

1) piesakoties un apmaksājot iepriekš: 40 EUR.  
Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam:  
saņēmējs SIA "Purnavu muiža",  
reģ. nr. LV40103160117, Swedbank konta nr.: LV72HABA0551020396463;   
2) maksājot sacensību dienā: 50 EUR; 

o atsevišķi pa šaušanas veidiem: 
1)„skrejošā mežacūka” 20 EUR;  
2) sportings 20 EUR;  
3) medību šaušanā ar vītņustobra ieroci 25 EUR  
(visas summas norādītas ar PVN). 

Junioriem (līdz 20 gadu vecumam) dalības maksa 50% apmērā. 
Programma   
Šaušanas vingrinājumi Sacensības notiek 3 šaušanas veidos: 

o šaušanā ar gludstobra ieroci pa „Skrejošu mežacūku” 35m:  
2 pamatsērijas pa 10 šāvieniem + 1 sērija pusfināla 16 labākajiem + 1 sērija 8 labākajiem finālā saskaņā 
ar LŠF sacensību noteikumiem disciplīnā SK-35; 

o sportingā: 1 sērija Game Compak 25 mērķi + 1 sērija A traps 25 mērķi;  
o medību šaušanā ar vītņustobra ieroci: 

1. šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “stāvus”, balstoties pie zemē ierakta staba, pa 
mērķi “stirna” 100m attālumā 5 šāvieni 5 minūtēs; 

2. šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “guļus”, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, 
balstoties uz elkoņiem, pa mērķi „sēdoša lapsa” 100 m attālumā, 5 šāvieni 5 minūtēs; 

3.  šaušana ar medību vītņstobra ieroci, no stāvokļa “stāvus”, atbalstoties uz zemē nenostiprināta 
apaļkoka (štoka), pa mērķi “ģemze” 100m attālumā, 5 šāvieni 5 minūtēs; 

4. šaušana ar medību vītņstobra ieroci no stāvokļa “stāvus” bez atbalsta, pa mērķi „mežacūka” 100m 
attālumā, 5 šāvieni 5 minūtēs; 

Ieroči un 
munīcija                

Gludstobra un vītņstobra ieroči un tēmēkļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos.  
Atļauts izmantot klusinātājus. 



Nav atļauts izmantot:  
ieročus, kuriem nav noņemtas siksnas, karabīnes, kuru kalibrs mazāks par .222 Rem., kuru patronas ir ar 
apmales kapselēm, apaļās gludstobra lodes un optiskos tēmekļus, kam ir divi neatkarīgi regulējami 
tēmēšanas stabiņi.  
Vītņstobru disciplīnā aizliegts izmantot cimdus.  

Vērtēšana un 
apbalvošana 

Individuālajā konkurencē  
katrā disciplīnā ar balvām, medaļām un diplomiem apbalvo 1.-3.vietu ieguvējus: 
 
o šaušanā pa „skrejošo mežacūku” 35m, vērtējot 2 pamatsēriju, pusfināla un fināla punktu kopsummu; 
o sportinga, vērtējot Game Compak un A-trap sēriju kopsummu.  
o šaušanas disciplīnā SK-35 papildus tiek apbalvotas 1.-3.vietas komandu, junioru un amatieru grupas 

konkurencē. 
o medību šaušanā ar vītņustobra ieroci viena sērija saskaņā ar F.I.T.A.S.C noteikumiem. 
o kompleksajā šaušanā, vērtējot dalībnieku iegūto vietu summu 3 šaušanas veidos,  

 
Vienādu rezultātu gadījumā par godalgotām vietām:  

o SK-35 tiek veikta papildu šaušana (pa 2 šāvieniem līdz uzvarētāja noskaidrošanai).   
o Game compak + A trap vienādu rezultātu gadījuma 1-3 vietām notiek pāršaude, pārējām vietu nosaka 

pēc A trap sērijas, ja arī šādi rezultāts ir vienāds, dalībniekiem tiek pirškirta dalīta vieta!  
o Kombinētajā medību šaušanā tiek skaitīti labākie trāpījumi “10“  ja šie trāpījumi sakrīt notiek pāršaude 

pa stāvošu cūkas mērķi no rokas 100 m distancē pa divi šāvieni līdz noskaidro uzvarētāju. 
o Kopvērtējumā vienādu rezultātu gadījumā vietu nosaka pēc ieņemtās vietas SK-35. 
 

Kopējais balvu fonds sastāda: 10 000 EUR 
 
Veicināšanas balva: Dāvanu karte 100 EUR vērtībā, dalībniekam, kas būs sasniedzis labāko rezultātu , 
disciplīnā - medību šaušanā ar vītņustobra ieroci, šaujot ar NORMA munīciju. 
 

Starp sacensību dalībniekiem un visiem interesentiem, kas iepirkušies „Purnavu muižas” 
teltī (1 kupons = pirkums par 20 EUR), papildus notiks 10 noderīgu un vērtīgu balvu, t.sk. 
Benelli Lupo izspēle. 
 
 
 
 
 
 
 

Papildu sacensības:  MĀRKULĪČU SUPERMEDNIEKS 
Dalībnieki: jebkurš dalībnieks, kurš par piedalīšanos šajā disciplīnā iemaksājis dalības maksu 3 EUR. 
Vingrinājuma izpildes skaits – neierobežots, katrs nākamais piegājiens 2 EUR. 
Sacensību norise: šāvēji sacenšas šaušanā ar gludstobra ieroci un ar patronām, kas lādētas ar 1 lodi pa 
statīvos novietotiem šķīvīšiem (ø 11cm) vai mērķi (ø 11cm) no 35m, 42m un 50m attāluma. Šaušana notiek 7 
apakškārtās. Ja mērķim netrāpa ar pirmo šāvienu, ir atļauti papildu šāvieni, kas tiks ņemti vērā pie 
dalībnieku vietu noteikšanas. Papildu šāvienu skaits – ierobežots. Ja vienā apakškārtā, izmantojot atļautos 
šāvienus, šķīvītis netiek sašauts, dalībniekam no spēles jāizstājas. 
Vērtēšana un balvas:  
Vērtē pēc labākā vingrinājuma punktu summas.  
1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un naudas balvām. 
Godalgoto vietu vērtējumā vienādu rezultātu gadījumā notiek atkārtota šaušana līdz pirmajai kļūdai no 50m 
attāluma. 
 
„Skrejoša mežacūka 17,5m” (SK-17,5) 
Dalībnieki: jebkurš dalībnieks, kurš par piedalīšanos šajā disciplīnā iemaksājis dalības maksu 3 EUR. 
Vingrinājuma izpildes skaits – neierobežots, katrs nākamais piegājiens 3 EUR 
Sacensību norise: šāvēji sacenšas šaušanā ar šautuves pneimatisko sporta ieroci vai arī ar paša šāvēja 
personīgo pneimatisko ieroci, kura kalibrs ir 4,5 mm un jauda ne lielāka par 12 J. Tēmēklis – optiskais vai 
atklātais. Šāvienu skaits -10.  



 
Vērtēšana un balvas:  
Vērtē pēc labākā vingrinājuma punktu summas.  
1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un naudas balvām. 
Godalgoto vietu vērtējumā vienādu rezultātu gadījumā notiek atkārtota šaušana pa diviem šāvieniem, 
nosakot labāko. 

Informācija  
  Sacensību laikā darbosies ēdināšanas uzņēmums, kurā varēs iegādāties siltus ēdienus un atspirdzinošus 

dzērienus, kā arī būs atrakcijas bērniem un pieaugušajiem. 

 
Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, zvaniet: 
Vilnis Jaunzems, tālr. +371 29363936    
Arnis Bērziņš, tālr. +37120200500 

 
 

                
 

             
 

         
 

   
 

       
 
 


