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TAISYKLĖS 

«Purnavu Muiža» 2022 

 

Latvijos šaudymo čempionatas ,,Bėgantis šernas 35м“  (SK-35) 

 
Varžybos   

Laikas ir vieta Birželio 18d.  8:00 Latvija, Pargaujos sritis, Straupės rajonas, Medžioklės sporto ir poilsio aikštelė 
„Mārkulīči”.  

https://www.google.lt/maps/place/M%C4%81rkul%C4%AB%C4%8Di/@57.3007669,24.9069076,17z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46e9568167d3f52f:0xa65afcd3ba3b84c2!8m2!3d57.3007669!4d24.90
90963 

DĖMESIO:  Dalyviai, norintys  bandomojo šaudymo SK-35, gali jį  atlikti  dieną prieš – penktadienį – 
birželio  16 dieną, su išankstine registracija iki birželio 5 dienos pagal atskirą susitarimą telefonu 
+37129363936 (Vilnis). 

 
Starto laiko grafikai patalpinti  www.sasa.lv – skiltyje  ,,Purnavu Muiža 2022,, - pastraipoje 
«Nolikums». 
Šauliui darančiam 10 šūvių duodamos 5 minutės. 

 Varžybų dieną, birželio 18 – ąją, dviejų pagrindinių  vietų SK-35 dalyviai, patys registruojasi laikus 
lentelėje. Labai svarbu atvykti į šaudymo aikštelę laiku, kitaip nebegalėsite tęsti varžybų. 

 

Organizatoriai  «PURNAVU MUIŽA» ir sporto klubas «МАRKULIČI»  

Registracija 
Išankstinė registracija e-paštu: info@purnavumuiza.lv  
Arba užpildžius dalyvio forma  https://ej.uz/pm-taure-2022 
Arba e-svetainėje www.sasa.lv 
Registracija vykdoma iki  birželio 17 dienos 17:00 (kaina 40 EUR); 
Varžybų dieną iki 9:30 (50 EUR) 

Varžybų dalyviai Individualūs šauliai ir komandos (3 šauliai ir vienas pradedantis (Jaunuoliai arba damos)) 
 

Mokestis o Коmbinuotas šaudymas: 
1) Registruojantis internetu: 40 EUR.  
2) Varžybų dieną: 50 EUR; 
 

o Atskiros rungtys:  
1) Bėgantis šernas 20 EUR;  
2) Sportingas 20 EUR;  
3) Medžioklinis  šaudymas  iš  graižtvinio šautuvo  25 EUR.  
 (visos kainos  pateiktos  su PVM 21%). 
 

Rekvizitai apmokėjimui  
Gavėjas: SIA «Purnavu Muiža», įmonės kodas LV40103160117,  
Swedbank sąskaitos numeris: LV72HABA0551020396463;  
*Pradedantys šauliai iki 20 metų gauna 50% nuolaidą visoms rungtims. 
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Programa   

 Šaudymas vyksta 3 rungtyse:  

o ,,Bėgantis šernas“ - šaudymas į judantį taikinį iš 35m.: 2 serijos po 10 šūvių, pusfinalyje – 16 
geriausių šaulių - viena serija, finalas – 8 geriausi šauliai – viena serija. 

o ,,Sportingas“ – 1 serija – 25 skriejantys taikiniai ,,game compak“ ir  1 serija skriejančių  
taikinių  ,,A trap“. 

o Medžioklinis  šaudymas iš graižtvinio šautuvo: 
1. Šaudymas  atsistojus nuo neįtvirtintos atramos (lazdos), taikinys „Gemzė“ 100 metrų, 5 

šūviai, 5 minutės.  
2. Šaudymas  atsigulus prilaikant šautuvą ranka, taikinys “lapė” 100 metrų, 5 šūviai, 5 minutės.   
3. Šaudymas  atsistojus nuo įtvirtintos atramos (stulpo), taikinys „stirna“ 100 metrų, 5 šūviai, 5 

minutės.  
4. Šaudymas  atsistojus be atramos, taikinys „šernas“ 100 metrų, 5 šūviai, 5minutės. 

Ginklai ir amunicija Graižtviniai ir lygiavamzdžiai šautuvai ir taikikliai leidžiami Latvijos Respublikos medžioklės taisyklių. 
Draudžiama: 
Naudoti lygiavamzdžio šautuvo diržą, graižtvinius ginklus mažesniu kaip .222 kalibru. Šaudmenys su 
rantuota kapsule, apvalios kulkos ir optiniai taikikliai su dviem reguliavimo bokšteliais. Draudžiama 
naudoti pirštines šaudant su graižtviniu ginklu. 
 

Rungtys ir 
apdovanojimai 

Individualioje įskaitoje kiekvienoj rungtyje prizai, medaliai ir diplomai – 1-3 vieoms  

o ,,Bėgantis šernas 35m», sumuojant antrąją seriją ir taškus surinktus pusfinalyje ir finale.  
o ,,Sportingas“ sumuojamos abi rungtys ,,Game Compak «ir ,, A-trap,, 
o  ,,SK-35,, papildomai apdovanojamos šios rungties 1-3 vietos komandinėj ir jaunimo 

įskaitoje.  
o ,,Medžioklinis šaudymas“ vertinama viena serija , pagal  F.I.T.A.S.C. taisykles. 
o ,,Kombinuotas šaudymas iš graižtvinio ginklo“ vertinamas  trijų tipų šaudymo rezultatas.. 

 
Vienodų rezultatų atveju: 
jei surenkamas vienodas taškų skaičius: 
o ,,SK-35” – organizuojamas papildomas šaudymas po 2 šūvius.   

“Game compak + A trap” organizuojamas papildomas šaudymas rungtyje ,,a trap“  
o ,,Kombinuotas  šaudymas“ skaičiuojamas  geriausias  dešimtukas. Jei jame yra sutampančių 

rezultatų, vyksta papildomas šaudymas.  Šaudoma be atramos  po 2 šūvius  į stovintį taikinį iš 
100 metrų.  

o Вendrame vertinime, sutapus balams,  pirmenybė teikiama  daugiau taškų surinkus  SK – 35.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

Bendras prizinis fondas: 1100  000000  EEUURR 

Paskatinimo prizas: Dovanų kuponas 70 eur. vertės, dalyviui surinkusiam geriausią rezultatą 
medžiokliniam šaudyme su ,,NORMA“ amunicija. 

Visiems pirkusiems prekių «Purnavu Muiža», palapinėje bus papildomai organizuojama loterija 10 
vertingų prizų laimėjimui, tame tarpe ir Benelli Lupo (1 kuponas = pirkinys 20 EUR) 
 

                           
Papildoma informacija Varžybų metu dirbs užkandinė, kurioje bus galima gauti šilto maisto ir gaivinančių gėrimų . 

 
Papildomos varžybos 

 
MARKULICI SUPERMEDNIEKS (Super medžiotojas Markuliči) 
Dalyviai: bet kuris dalyvis, sumokėjęs 3 eur. mokestį. Rungčių skaičius neribojamas - kiekviena 
atskira rungtis – 2 eur.  
Varžybų eiga:  dalyviai varžysis su lygiavamzdžiais šautuvais užtaisytais po vieną kulka, į pakabintas 
lėkšteles (ø 11сm) iš 35m, 42m ir 50m. Šaudymas vyks septyniais etapais.  Jei iš pirmo šūvio 
nepataikoma, galima šaut dar kartą papildomai, bet šūviai bus skaičiuojami dalyvių vietos 
nustatymui. Papildomų šūvių skaičius ribotas. Jei viename etape panaudojami visi leidžiami šūviai, o 
lėkštelė nenumušama, tai dalyvis  - iškrentama iš  žaidimo.  
 
Vertinimas ir prizai:  
1-3 vietos prizininkai apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais. Surinkus vienodą taškų skaičių 
peršaudoma iš 50m. iki pirmos klaidos. 
 
Pneumatika ,,MARKULIČI” 
Dalyviai: bet kuris dalyvis, sumokėjęs už dalyvavimą šioje rungtyje 2 eur. Kiekvienas papildomas 
bandymas – 1 eur. Bandymų skaičius neribojamas 
Varžybų eiga: šaunama iš sportinio pneumatinio ginklo iš 10 metrų, daromi 10 šūvių. 
Vertinimas ir prizai:  
Vertinami didžiausią taškų skaičių surinkę dalyviai. 
1-3 vietos apdovanojamo diplomais ir piniginiais  prizais.  Surinkus  vienodą taškų skaičių 
peršaudoma po vieną šūvį.  
 
«Bėgantis šernas“ 17,5m (SK-17,5) 
Dalyviai: bet kuris dalyvis, sumokėjęs už dalyvavimą šioje rungtyje 3 eur. Kiekvienas papildomas 
bandymas – 3 eur. Bandymų skaičius neribojamas 
Varžybų eiga: 10 šūvių iš pneumatinio ginklo.  
Vertinimas ir prizai:  
Vertinami didžiausią taškų skaičių surinkę dalyviai. 
1-3 vietos apdovanojamo diplomais ir piniginiais  prizais.  Surinkus  vienodą taškų skaičių 
peršaudoma po vieną šūvį.  
 

Informacija 
Vilnis Jaunzems, tel. +371 29363936 

Arnis Berzins  tel.  +371 20200500 
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