Sacensības veltītas Latvijas 100.gadei
1.Laiks un vieta:
17.novembris
Sacensību sakums

RIGA SHOOTING RANGE

9:00!!!

2. Rīkotājs: Latvijas Sportinga Federācija.
Pasākums tiek līdzfinansēts ar valsts atbalstu
3. Dalībnieki: Latvijas sportisti un ārzemju viesi.
Latvijas Sportisti tiek iedalīti ABC grupās pēc 2018.g. Compak Sportinga grupu sadalījumam. Ārzemju viesi startē
SCRATCH kategorijā. Papildus atsevišķi tiek iedalīti Juniori un Dāmas.
Dalībnieku skaits ir 60 dalībnieki!!! Dēļ īsa dienas gaišā posma dalībnieku skaits ir ierobežots.
4. Programma.
Compak Sporting: 50 mērķi. (2 laukumi).
ANGĻU SPORTING: 50 mērķi,. (6 šaušanas vietas). Programma sastāvēs no dupletiem.

Būs Interesanti, Jautri, Svinīga torte,
Garšīgs našķis (Jānis Zandbergs ir apsolījis) , Silta tēja,
Labas balvas un citi Pārsteigumi!
5. Dalības maksa.
Sacensību dalībnieki
Juniori

35 EUR
Par brīvu

6. Vērtēšana.
uzvarētāji tiks noteikti no 100 mērķiem individuālajā ieskaitē; vienādu rezultātu gadījumā notiek pāršaude uz Compak
Sporting laukumā.
7. Apbalvošana:
1. – 3. vietas ieguvēji, katra grupā tiks apbalvoti ar medaļam, diplomiem un vērtīgām BĀLVAM.
8. Pieteikumi:
Lūgums! Pieteikties savlaicīgi lai būtu iespējams labāk sagatavoties sacensībām!
līdz. 15.novembrim
Pieteikties var reģistrējoties www.sporting.lv, sūtot pieteikumu uz e-pastu info@sporting.lv,vai bardisa@gmail.com tālr. +37129269529
Ja dalībnieks piesakās pēc noteiktā datuma, tad tiek pielaists sacensībām tikai gadījumā, ja ir brīvas vietas.
Informācija par pasākumu ir pieejama šeit: www.sporting.lv

COMPETITION FOR LATVIAN CENTENARY
1.Time and place:
RIGA SHOOTING RANGE

17 of November
Start:

9:00!!!

2. Organisers: Latvian Sporting Federation cooperation with Latvian Sport Federation Union.
3. Participants: Latvian shooters will be splitted by ABC groups like in Compak Sporting regulation for 2018 year.
Foreign shooters will starts in SCRATCH category. Additionally we will split Juniors and Ladies.
Number of participants is limited not more than 60, because of short day light.
4. Programm.
Compak Sporting: 50 targets. (2 layouts).
English Sporting: 50 targets (6 shooting positions). Only doubles.

Will be Interesting, Fun, Celebratory Cake,
Delicious meal (Janis Zandbergs has promised), Warm tea,
Good awards and some other surprises!

5. Entry fee.
participants
Junior

35 EUR
For Free

The winners will be determined from 100 targets in the individual account; In case of the same result, shoot off will
take place in compak Sporting layout.
6. Awarding:
1. – 3. Places in each group and category will get medals, diplomas and prizes.
REGISTRATION is open till 15 of November, please make registration earlier, than organisers can better organize
competitions.
Registration is here: www.sporting.lv, or by email info@sporting.lv,vai bardisa@gmail.com
Phone number. +37129269529

