“Apstiprinu”:
LPKS LATRAPS Valdes priekšsēdētājs
R. Strīpnieks
NOLIKUMS
LPKS LATRAPS ŠAUŠANAS KAUSS Biedriem

Vieta: Šautuve “Ievas Siers”, Vecbebri, https://goo.gl/maps/qTGsQa79dQRsiJuY9
Laiks: 2022. gada 1. jūlijs. Ierašanās no plkst. 9.30
Pirmais šāviens pl. 11.00
Rīkotājs: LPKS LATRAPS
Dalībnieki: LPKS LATRAPS Biedri
Sacensību programma: 50 mērķi Angļu sportings
Grupas: Visi dalībnieki startē vienā grupā.
Vērtēšana: Par labāko kļūst dalībnieks ar lielāko punktu summu. Vienāda rezultāta gadījumā notiek
pāršaude – 2 šaušanas vietas (10 mērķi) pēc Angļu sportinga noteikumiem.
Apbalvošana. LPKS LATRAPS Biedru Šaušanas turnīra uzvarētājs tiek apbalvots ar Ceļojošo LATRAPS Šaušanas
kausu un balvu. 2.-6. vietas ieguvēji saņem veicināšanas balvas. Atsevišķi tiek apbalvotas arī Dāmu konkurences
uzvarētājas.
Apbalvošanu veic LPKS LATRAPS

Reģistrācija: Pieteikšanās pie sava LATRAPS agronoma- konsultanta.
Pēc pamatprogrammas šaušanas dalībniekiem un līdzjutējiem būs iespēja piedalīties Fun shooting (speciāli
izveidota programma.
Dalība: visi klātesošie Fināla dalībnieki. Dalības maksa Fun shooting 10 EUR/sērija. Balvu fonds uzvarētājam: 50 %
no iekasētās dalības maksas. Dalības reižu skaits neierobežots.

MUNĪCIJA

Nepieciešamais munīcijas daudzums 12. kalibra gludstobra ieročiem tiek nodrošināti bez maksas.
Ja paredzēts izmantot cita kalibra ieroci, līdzi jāņem personīgā munīcija, kas atbilst zemāk esošajam aprakstam:

Munīcija Angļu sportinga sacensībās atļauts lietot patronas ar skrošu lādiņu ne lielāku par 28 gramiem, pielaide
max.2%. Skrotīm jābūt sfēriskām, ar maksimālo diametru 2.5mm, pielaide + 0.1mm.
AIZLIEGTS LIETOT JEBKĀDAS PATRONAS AR MAISĪTIEM LĀDIŅIEM, KĀ ARĪ DAŽĀDA DIAMETRA, FORMAS VAI SVARA
SKROTIS.
Jebkāda cita veida munīcijas uzlādēšana (pārlodējama munīcija) stingri aizliegta. Melnā pulvera un trasējošo
patronu lietošana ir aizliegta.

DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI
Ar visiem ieročiem, arī tad, ja tie nav pielādēti, ir jārīkojas uzmanīgi un piesardzīgi:
• Ieroči jātur atvērti (neuzvilkti un izlādēti);
• Pusautomātisko ieroču aizslēgam jābūt atvērtam un stobrs jātur uz augšu vai leju;
• Laikā, kad šāvējs neizmanto savu ieroci, ierocis jānovieto vertikāli speciālajā ieroču statīvā vai jānodod
noliktavā, vai tas jāglabā citā drošā vietā;
• Šāviena simulācija ārpus šaušanas vietas ir aizliegta;
• Šāviena simulācija ir aizliegta arī tad, kad šāvējs laukumā šauj pa savu mērķi;
• Šāvējs nevar virzīties uz šaušanas vietu, kamēr iepriekšējais šāvējs nav no tās devies prom;
• Šāvējs var pielādēt ieroci tikai tad, kad viņš atrodas savā šaušanas vietā, ierocis ir atvērts (aizslēgs ir vaļā
pusautomātiskiem ieročiem), nenolaižot to uz zemes un turot ieroci vērstu uz mērķiem (uz laukuma pusi) starp
šaušanas leņķu norobežotājiem. Šāvējs drīkst aiztaisīt savu ieroci tikai tad, ja ir pienākusi viņa kārta šaut;
• Gadījumā, ja notikusi kļūme, ierocis neizšāva, ir kāda cita problēma ar ieroci vai patronām, šāvējam ir jāpaliek
savā šaušanas vietā. Tādā gadījumā ierocis ir pavērsts šaušanas virzienā, neatverot bisi un nepieskaroties
drošinātājam, kamēr tiesnesis nav pārbaudījis ieroci, pretējā gadījumā tiesnesis var ieskaitīt rezultātu kā “NULLE”;
• Šāvējs nedrīkst pagriezties savā šaušanas vietā pirms viņš nav atvēris savu ieroci un izņēmis visas patronas
neatkarīgi no tā vai tās ir vai nav izšautas;
• Laikā, kad rāda mērķus vai ir šaušanas pārtraukums, ieročiem jābūt atvērtiem un izlādētiem.

DZIRDES AIZSARDZĪBA
Šāvējiem, tiesnešiem, personālam un skatītājiem, kuri atrodas tuvu Compak sportinga šaušanas laukumam,
jālieto ausu aizsarglīdzekļus.

