Nolikums
AGLONAS NOVADA MEDNIEKU KOLEKTĪVU SACENSĪBAS

Vieta:

Aglonas novads, Grāveru pagasts, Spaļbu karjers.

Laiks:

2020. gada 19. septembrī dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00
Sacensību atklāšana plkst. 9.00

Rīkotājs:

Grāveru pagasts un mednieku kolektīvs Dubra.

Dalībnieki:

Aglonas novada medību kolektīvi ar ģimenēm un līdzjutējim

Mērķis un uzdevumi
1. Būt starp savējiem un izjust mednieku garu- jautrību, draudzību un
azartu, kā arī mednieku izglītošana un medību tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana.
2. Pulcināt vienkopus Aglonas novada mednieku kolektīvus ar ģimenēm
un līdzjutējiem aktīvai brīvā laika pavadīšanai.
3. Vairot aktīvās atpūtas iespējas novadā.
4. Veicināt draudzību starp mednieku kolektīviem.
Dienas gaitā sacensības un konkursi medniekiem, viņu ģimenēm un
bērniem. Diskusijas par medībās piedzīvoto, pieredzes apmaiņa, spēku
atjaunošanas procedūras. Pasākuma beigās visiem dalībniekiem,
līdzjutējiem, skatītājiem iespēja izbaudīt uz vietas sagatavotus mednieku
virtuves ēdienus.
SACENSĪBU DALĪBNIEKI
1. Sacensībās piedalās personas kam ir Valsts policijā registrēti medību
šaujamieroči.
2. Sacensībās dalībnieki piedalās individuālajā un komandas vērtējumā.
3. Komandu sastāvs – 4 cilvēki. (komandu skaits no kolektīva nav
ierobežots).
4. Veterānu komandu sastāvs - 2 cilvēki.
5. Mednieku komandas priekšsēdētāju konkurss.
6. Mednieku sievas ar bērniem.
7. Individuālas disciplīnas (dalībnieku skaits no komandas nav
ierobežots).

Programma

Stafetes norises kārtība
Piedalās mednieku kolektīvu komandas dalībnieki - 4 cilvēki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mežacūku piebarošana.
Šķēršļu josla.
Šaušana pa mērķi (Minhauzena mežacūka 35 m).
Mežacūku vilkšana (ar savu virvi).
Purva šķēršļu pārvarēšana.
Asais nazis.

Veterānu stafetes norises kārtība
Piedalās mednieku kolektīvu komandas dalībniek i- 2 cilvēki.
1.
2.
3.
4.
5.

Mežacūku piebarošana.
Šķēršļu josla-100 metri.
Šaušanā pa mērķi (Minhauzena mežacūka 35 m).
Purva šķēršļu pārvarēšana.
Ass nazis.

Stafetes turpinājumā:
1. Konkursi mednieku ģimenēm ar bērniem.
2. Mednieku virtuves ēdienu degustācija.
Vadība
Sacensības organizē un vada Grāveru pagasta sporta pasākumu
organizatore Ināra Paļenkova, TN vadītāja Iveta Platonova un Grāveru
mednieku kolektīva dalībnieki.
Dalībnieki
Pasākumā laipni aicināti piedalīties Aglonas novada mednieku kolektīvi ar
ģimenēm, viņu līdzjutēji un atbalstītāji, kā arī citi interesenti.
Pieteikumi
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 18. septembrim pie Ināras Paļenkovas tel.
26315549 vai pie Grāveru TN vadītājas Ivitas Platonovas tel. 26320609
Apbalvošana
Komandu un individuālo dalībnieku godalgoto vietu ieguvējus apbalvos ar
medaļām un balvām.

