
Purva bebra medības 2020 
  
1) Mērķis un uzdevumi. Labi pavadīt laiku svaigā gaisā vienlaicīgi uzlabojot savu loka šaušanas 
prasmi. 
2) Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks pēc  pietuvinātiem IFAA standart Round Unmarked 
noteikumiem(2 bultas iet ieskaitē),  šaujot pa divdesmit astoņiem(28) 3D mērķiem dažādās 
konkurencēs. 
1) Garais loks (LB + HB) vīrieši (18+); 
2) Garais loks (LB + HB) sievietes (18+); 
3) Kompaktloks (BU + FU) + Olimpiskais loks (FSR)+ BBC sievietes un vīrieši vienā konkurencē 
(18+)+(Juniori), ja juniori būs 3 un vairāk tiks izveidota atsevišķa grupa; 
4) Neaprīkots rekursīvais loks  (BH-R+TR) sievietes un vīrieši vienā konkurencē (18+); 
5) Neaprīkots rekursīvais loks (BB-R) sievietes un vīrieši vienā konkurencē (18+); 
6) Bērni ar garo, vai rekusīvo loku (bez tēmekļiem)un jebkura tipa bultām (līdz 13 g.v.) puiši;  
7) Bērni ar garo, vai rekusīvo loku (bez tēmekļiem)un jebkura tipa bultām (līdz 13 g.v.) meitenes; 
8) Juniori(13-18) ar garajiem lokiem , vai rekusīvo loku (bez tēmekļiem) un jebkura tipa bultām 
(13-18 g.v.) (meitenes un puikas vienā konkurencē). 
 
  
3) Vieta un laiks. Sacensības notiks 2020.gada 05. septembrī, Nītaurē ,,Kalna mutītes”. No Rīgas 
jābrauc līdz Augšlīgatnei, tad pagrieziens pa labi - norāde Nītaure un pēc 12,5 km būsiet galā 
GPS 57 °5'40.488" N 25 °7'9.844" E 
4) Dalībnieki. Visi šaut gribētāji, attiecīgi pēc konkurences sadalījuma 
5) Vadība. Sacensības organizē sporta klubs “Savage Archer” 
6) 08:30-10:30 reģistrācija, iesildīšanās 
11:10 sacensību atklāšana 
11:30 – 17.00 (28 zvēru šaušana) 
17.30  apbalvošana 
7) Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no rīkotāju privātajiem līdzekļiem un sportistu 
dalības maksām: pieaugušie - 20.00 Euro, bērni, juniori - 7.00 Euro. Bērniem līdz 8 gadiem (ieskaitot) 
un veterāniem no 70 gadiem dalība par brīvu. Bērniem un junioriem - 3.00 Euro atlaide, ja sacencībās 
piedalās citi ģimenes locekļi. 
8) Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc lielākā uzrādītā rezultāta. Vienāda rezultāta 
gadījumā skaita 10 - niekus, 8 - niekus un 5 - niekus. 
9) Apbalvošana. Tiek apbalvoti labākie trīs katrā stilā ar diplomiem un medaļām!  
AMLB un BU+FU cīnās par ceļojošo kausu 
10) Dreskods-brīvs  
11) Silta tēja, kafija būs 
12) Pusdienas no Nītaures pavāriem 4,50 Euro 
Vista krējuma mērcē + krāsnī cepti kartupeļi, maize, padzēriens 
 
  
Kontakti - andissveicis@gmail.com 
+371 29146306 – Andris Kuzņecovs 


