
Latvijas 2017. gada kausa izcīņa šaušanā ar pneimatiskiem ieročiem  

N O L I K U M S 
 
 

1.Mērķis un uzdevums:  

Noteikt spēcīgākos šāvējus pneimatiskajās disciplīnās un labākās komandas pistoļu un šauteņu vingrinājumos  

 

2.Sacensību laiks un vieta: 

2017.gada 11.-12.novembrī, Tukumā, Tukuma Sporta skolas šautuvē; 
Sacensību sākums plkst. 10:00. Sacensības organizē un vada Latvijas Šaušanas federācija.  

 

3.Dalībnieki: 

Sacensībās piedalās LŠF kolektīvie biedri, kā arī individuālie dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm. Dalībnieku 
vecums jauniešu konkurencē 1999.-2005.gadā dzimušie. Sacensībās atļauts piedalīties invalīdiem uz 

vispārējo noteikumu pamata. Nepieciešamības gadījumā atļauts izmantot mērķu mainītāju, bet tas nedrīkst traucēt 
blakus startējošam dalībniekam. Katra startējošā komanda nodrošina vienu tiesnesi ar tiesneša kategoriju.  

 
4.Programma: 

10.novembris - Iebraukšanas diena.  

 

11.novembris - Pistoļu vingrinājumi – 40 šāv. jaunietēm un dāmām, 60 šāv. kungiem, 40 šāv. jauniešiem. 

 

12.novembris - Šauteņu vingrinājumi – 40 šāv. jaunietēm un dāmām, 60 šāv. kungiem, 40 šāv. jauniešiem. 

Sacensībās paredzēti fināli dāmām un kungiem! Par citu finālu rīkošanu org. komiteja izlems pēc 

pilnīgu pieteikumu saņemšanas 7.novembrī.  

5.Sacensību vērtēšana: 

Individuāli katrā vingrinājumā pēc pastāvošiem noteikumiem. Komandām (šaušanā ar pneimatiskajiem 
ieročiem) pēc visu startējošo dalībnieku izcīnītajām vietām vīriešu, sieviešu un jauniešu konkurencē kopā, 

atsevišķi šauteņu un pistoļu vērtējumā. Par pirmo vietu dalībnieks saņem tik punktus, cik ir startējušu dalībnieku 

(vingrinājumu pabeigušu) vingrinājumā, par katru nākošo vietu par 1 punktu mazāk. Tiek piešķirti papildus punkti 
par izpildītām sporta klasēm: SKSM – 5 p., SM– 3 p., SMK – 2 p., I sp.kl. - 1 p. Ārpus kolektīviem startējošie 

dalībnieki un ārzemju viesi startē kopējā konkurencē individuāli un komandu punktus neietekmē. Kausi tiek izcīnīti, 
ja ieroču veidā ir pieteikušies un startē ne mazāk kā trīs kolektīvi. Vienādu punktu gadījumā priekšroka tiek dota 

komandai, kurai augstākas individuālās vietas.  

 

6.Apbalvošana: 
1., 2. un 3. vietas ieguvēji katrā vingrinājumā tiek apbalvoti ar kausu un diplomu. Komandu vērtējumā 1. vieta tiek 

apbalvota ar LŠF ceļojošo kausu un diplomu, 2.-3. vieta ar diplomiem. Ja vingrinājumu ir pabeiguši mazāk par 4 
dalībniekiem, 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem. Ja ārvalstu dalībnieki ir izcīnījuši kādu no 

godalgotajām vietām, tie tiek apbalvoti ar diplomu.  

 

7.Finansiālie noteikumi: 
Dalības maksa LŠF licencētiem biedriem ir 5 Eur vingrinājumā, pārējiem 7 Eur vingrinājumā + 2 Eur par 

vienreizējo numuru. Ja licencētais biedrs aizmirsis savu numuru – sacensībās jāpērk jauns 

vienreizējais numurs (2 Eur). LŠF nodrošina, bāzes īri, mērķus un apbalvošanu. Izdevumus, kas saistīti ar 
dalībnieku transportēšanu uz sacensību vietu un atpakaļ, komandējumu izmaksām, ēdināšanu, naktsmītnēm, 

apgādi ar ieročiem un munīciju, sedz komandējošās organizācijas.  

 

8.Pieteikumi 
LŠF kolektīviem biedriem jāiesūta vārdiskie pieteikumi LŠF līdz 7.novembrim plkst.12.00 pa tel./faksu 

67612311, mob:28377814 vai epastu: latsaufed@inbox.lv, gatis@saufed.lv 
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