
2017. gada Ziemas čempionāts ložu šaušanā 
N O L I K U M S 

 
1. Mērķis un uzdevums. Veicināt izlases sportistu gatavošanos starptautiskajiem startiem. 

Noskaidrot labākos republikas šāvējus slēgtajās šautuvēs. 

 
2.Vieta un laiks. Sacensības notiks 2017.gada 04.-05.februārī Dobeles sporta skolas šautuvē. Sacensību sākums 

plkst. 09:00; 
 

3.Vadība. Sacensības organizē un vada Latvijas Šaušanas federācija. Sacensību tiešo vadību veic LŠF izveidotā 

tiesnešu kolēģija. 
 

4. Dalībnieki. Sacensībās piedalās labākie republikas šāvēji pēc attiecīgo vingrinājumu reitingiem. Priekšrocība ir 
sportistiem, kas gatavojas PK sacensībām, Eiropas junioru čempionātam un CISM. Kā arī kuri ir LŠF kolektīvo 

biedru individuālie biedri un ir nomaksājuši gada licences maksas par 2016.gadu. Pistoļu šāvējiem ir jābūt 
apģērbtiem sporta tērpā. 

 

5.Programma. 
MŠ 3X20 -šaušana ar brīvas izvēles m/k šautuvi 50 m distancē guļus, stāvus, no ceļa, mērķis Nr.7 

Laiks sagatavoties un piešaudei – 15min., laiks ieskaitei – 2h. Sievietes un vīrieši tiek vērtēti atsevišķi. 
 

MŠ 60 - šaušana ar brīvas izvēles m/k šautuvi 50 m distancē guļus, mērķis Nr.7 Laiks sagatavoties un piešaudei – 

15min., laiks ieskaitei –1h. Sievietes un vīrieši tiek vērtēti atsevišķi. 
 

MP – 60 -šaušana ar brīvas izvēles m/k pistoli 50 m distancē, mērķis Nr 4, laiks sagatavoties un piešaudei – 
15min., laiks ieskaitei – 1h 45min. 

 
MP 30+30– šaušana ar m/k sporta parauga pistoli 25 m distancē. 30 ieskaites šāvieni pa mērķiNr.4 un 30 šāvieni 

pa īslaicīgi redzamo mērķi (Nr.3). 

Sievietes un vīrieši tiek vērtēti atsevišķi. 
 

“Ātršaušana ar pistoli”(5,6 mm LR) pa mērķi Nr. 3 ar vienu roku 25 m distancē. Vingrinājumu izpilda pēc sporta 
sacensību noteikumiem. Ieskaitē – 60 šāvieni 12 sērijās. Katrā sērijā 5 šāvieni. Vīrieši un sievietes tiek vērtēti 

atsevišķi. 

Uzmanību: Sakarā ar jaunajiem ISSF noteikumiem, kas stājās spēkā ar 2017.gada 1.janvāri, sānu acu 
aizsegu izmantošana ložu šaušanā ir aizliegta! 

Atgādinājums: Sakarā ar noteikumiem ložu šaušanā, šaušanas un apbalvošanas ceremonijas laikā 
aizliegts nēsāt zilus džinsus. 

6.Vērtēšana. Sacensības vērtē attiecīgi pēc Starptautiskās šaušanas federācijas noteikumiem ložu šaušanā. 

 
7.Apbalvošana. Kopvērtējumā individuālie uzvarētāji un II.- III. vietas ieguvēji katrā vingrinājumā saņem 

medaļas un attiecīgās pakāpes diplomus. 
 

8.Pieteikumi, finanses un protesti. 
Iepriekšējie vārdiskie pieteikumi par piedalīšanos čempionātā katram dalībniekam vai komandai jāiesūta LŠF, Rīgā, 

Cieceres ielā 9, LV-1002, tālr./fakss 67612311, e-pasts:latsaufed@inbox.lv, gatis@saufed.lv  līdz 31.janvārim 

plkst. 12:00). Ja dalībnieki nav iesnieguši savus pieteikumus līdz norādītajam datumam, tie var netikt reģistrēti 
sacensībām. 

 
Par piedalīšanos sacensībās LŠF licenzētie biedri (LŠF kolektīvo biedru individuālie biedri, kas samaksājuši 

licences naudu par 2017. gadu un izņēmuši personīgo numuru - 9,00 Eur, jauniešiem - 3,00 Eur). 

iemaksā 5,00 Eur par katru vingrinājumu tiesnešu kolēģijā līdz sacensību sākumam, vai ar pārskaitījumu pēc 
piestādītā rēķina.  

 
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku transportēšanu uz sacensību vietu un atpakaļ, komandējumu izmaksām, 

ēdināšanu, naktsmītnēm, apgādi ar ieročiem un munīciju, sedz komandējošās organizācijas. Katra organizācija 
nodrošina savus dalībniekus ar mērķu mainītājiem. 

Izmaiņas pieteikumos pieņem stundu pirms kopējo sacensību sākuma. Protestus rakstveidā pieņem tikai iemaksājot 

20,00 Eur, ne vēlāk kā 30 minūtes pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas. Ja protestu apmierina, nauda tiek 
atmaksāta, ja nē - nauda paliek balvu fondā. 

LŠF tel./fakss 676123141. E-pasts: latsaufed@inbox.lv, gatis@saufed.lv. Interneta mājas lapas 
adrese:www.saufed.lv 
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