
 

LATVIJAS 2017.GADA ZIEMAS ČEMPIONĀTS LIETIŠĶAJĀ ŠAUŠANĀ  

N O L I K U M S  

 

1. Mērķis un uzdevumi. 

1. Veicināt IeM un AM pakļauto struktūrvienību un citu organizāciju personālsastāva iesaistīšanu sistemātiskās 
šaušanas nodarbībās, pilnveidot šaušanas iemaņas. 

2. Noskaidrot labākās komandas un individuālos šāvējus. 

3. Iegūt priekšstatu par kopējo šaušanas prasmju līmeni IeM, AM pakļautajās struktūrvienībās un citos 
bruņotajos formējumos.  

2. Vieta un laiks. 

Sacensības notiks “Auroras” šautuvē Cieceres ielā 9, Rīgā, 2017.gada 17.-18.februārī. 

3. Vadība. 

Sacensības organizē un vada Latvijas Šaušanas federācija - tālr./fakss.67612311. Sacensību tiešo vadību veic 
LŠF izveidota tiesnešu kolēģija.  

4.Dalībnieki. 
4.1. Sacensībās piedalās IeM un AM pakļautās struktūrvienības, mācību iestādes un mācību centri, kā arī citu 

reģistrēto bruņoto formējumu komandas (kurām ir juridiskas personas statuss vai kuras ir kādas juridiskās 
personas sastāvdaļa) un jebkurš Latvijas iedzīvotājs vai organizācija,kurām ir attiecīgi ieroči, atļauja to 

nēsāšanai/glabāšanai un attiecīga munīcija.Dalībnieku vecums – 18 gadi un vecāki. 

4.2. Individuālajā vērtējumā dalībnieki dalās divās grupās katrā vingrinājumā: 1.grupa - vīrieši 

(22 gadi un vecāki). 2.grupa - vīrieši 18-21 gadu vecuma un Sievietes. 

4.3. Ja kādā no grupām startē mazāk kā desmit dalībnieki, abu grupu dalībnieku rezultātus vērtē kopējā 

konkurencē. Vingrinājumu reģistrē sacensībām, ja iepriekšējos pieteikumos sacensībām ir pieteikušies ne mazāk 
kā 10 dalībnieki, vismaz no divām startējošām komandām. 

 

4.4. Komandas sastāvs vingrinājumā – dalībnieku skaits neierobežots, vērtē labāko četru vingrinājumu 
pabeigušo dalībnieku summu. Komandas četriniekā obligāti jāstartē vismaz vienam dalībniekam no otrās (2.) 

grupas. Ja šī prasība netiek ievērota, vai komandā kopā startē mazāk kā četri dalībnieki - komanda tiek 
uzskatīta par nepilnīgu un par iztrūkstošajiem dalībniekiem komandu punktus nesaņem.  

Komandai tiek piešķirti +0,5 punkti par katru dalībnieka startu vingrinājumā. Maksimālais punktu skaits, ko var 
iegūt šādā veidā ir 4 punkti katrā vingrinājumā (par 8 dalībniekiem). Mērķu mainītājus nodrošina katra komanda 

(DP- 4), citos vingrinājumos būs elektroniskie mērķi. 

5.Programma un vingrinājumu izpildes nosacījumi. Individuālais un komandu vērtējums ir šādos 
vingrinājumos: 
DP-3- šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē. Mērķis Nr.4 (melnais aplis) ar vienu vai abām rokām. 3 

piešaudes šāvieni, laiks 1 minūte un 30 ieskaites šāvieni 3 sērijās. Katrai 10 šāvienu sērijai laiks ir 5 minūtes. 

Mēlītes nospiediens - ne mazāks par 1,360 kg. 

 

DP-4– šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, mērķis Nr.4 (melnais aplis). Piešaude - 6 šāvieni ar vienu vai 

abām rokām, laiks 3 minūtes. 6 ieskaites šāvieni 1 minūtē ar vienu roku. 7 ieskaites šāvieni 30 sekundēs ar 
vienu vai abām rokām. 7 ieskaites šāvieni 15 sekundēs ar abām rokām. Mēlītes nospiediens - ne mazāks par 

1,360 kg. 

Ātršaušana ar pistoli”(5,6 mm pistole) pa mērķi Nr.3 ar vienu roku 25 m distancē. Tiek izpildīts kā sporta 

vingrinājums pēc CISM noteikumiem (atļauta 1 kļūme). Piešaude – 5 šāvieni, laiks 10 sekundes. Ieskaitē – 
10+10+10 šāvieni divās sērijās. Katrā sērijā 5 šāvieni. 1.+2. sērijai laiks 10 sekundes katrai. 1.+2. sērijai laiks 8 

sekundes katrai. 1.+2. sērijai laiks 6 sekundes katrai.  

6. Uzvarētāju noteikšana. 

6.1. Sacensībās tiek noteikti individuālie uzvarētāji katrā vingrinājumā un grupā atsevišķi (ja vingrinājumu 

pilnībā ir pabeiguši ne mazāk kā 10 dalībnieki) pēc lielākās sašauto punktu summas. Ja tā ir vienāda, tad vērtē 
pēc iekšējo desmitnieku skaita, ja tie ir vienādi, tad pēc pēdējās, priekšpēdējās utt. sērijas.  



6.2. Sacensībās tiek noteiktas uzvarētāju komandas vingrinājumā pēc lielākā sašauto punktu skaita. Ja komandu 

punkti vingrinājumā sakrīt, tad augstāku vietu ieņem komanda ar augstāku sašauto iekšējo desmitnieku skaitu, 

ja tas sakrīt, tad pēc komandas dalībnieku pēdējās sērijas kopsummas, ja tā sakrīt, tad pēc priekšpēdējās utt. 
sērijas.  

6.3. Sacensībās tiek noteiktas uzvarētājas komandas kopvērtējumā. Uzvarētājus nosaka pēc lielākās punktu 

summas par komandu izcīnītajām vietām sacensību programmas atsevišķos vingrinājumos, vērtējot trīs 

vingrinājumus: DP-3, DP-4 un Ātršaušana ar pistoli, piešķirot punktus atsevišķos vingrinājumos pēc formulas:  

-par1.vietu– P = K x 2 + 6, 
-par2.vietu– P = K x 2+2, 

-par3.vietu– P = K x 2-1, 

-par4.vietu– P = K x 2- 3, 
-par5.vietu– P = K x 2 – 5 utt.,  

kur K – lielākais vērtējumam pieteikto komandu skaits vienā vingrinājumā (tiek vērtēts vienāds visos komandu 

vingrinājumos).  

6.4. Par jebkura kolektīva dalībnieka izcīnīto godalgoto vietu jebkurā vingrinājumā komandas kopvērtējumā 

piešķir papildus punktus: 

-par 1.vietu - 3 punkti, 

-par 2.vietu - 2 punkti, 
-par 3.vietu – 1 punkts. 

6.5. Par katru individuālo startu (gan komandu, gan individuālajos vingrinājumos) komandai kopvērtējumā 

piešķir papildus 0,5 punktus. 

6.6. Vienādas summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kurai augstākas komandu vietas vingrinājumā 

DP-3. 

7.Apbalvošana. 

7.1. Individuālos 1. – 3. vietas ieguvējus katrā vingrinājumā un grupā atsevišķi apbalvo ar LŠF diplomiem un 
medaļām. 

7.2. Komanda par 1. - 3.vietu katrā vingrinājumā tiek apbalvota ar kausu un diplomu. Komandas dalībnieki tiek 
apbalvoti ar attiecīgās pakāpes diplomiem.  

7.3. Komandu kopvērtējumā 1. -3.vieta tiek apbalvota ar kausu.  

8.Finansēšana. 
Ar sacensību rīkošanu saistītie izdevumi (bāzes īre, sacensību vietu iekārtošana, tiesnešu apmaksa, mērķi, 

balvas) tiek segta no LŠF līdzekļiem un iemaksātajām dalības maksām. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku 
piedalīšanos sacensībās, transportēšanu uz sacensību vietu un atpakaļ, komandējumu izmaksām, ēdināšanu, 

naktsmītnēm, apgādi ar ieročiem un munīciju, sedz komandējošās organizācijas.  

Dalības maksas par piedalīšanos sacensībās: 

LŠF licenzētiem biedriem (ar individuālajām licencēm par 2016.gadu -9,00 Eur) jāmaksā: 
6,00 Eur par 1.startu; 

4,00 Eur par 2.sartu un 

3,00 Eur Eur par katru nākamo startu 

Nelicenzetiem sportistiem jāmaksā 7,00 Eur par startu un 2,00 Eur par dalībnieka vienreizējo numuru. 
Ja licencēta dalībnieka numurs aizmirsts, tad jāpērk jauns vienreizējais numurs 2,00 Eur vērtībā. 

9.Pieteikumi, protesti. 
Vārdiskie pieteikumi, norādot dalībniekus komandu un individuālajās disciplīnās un starta dienu, 

iesniedzami LŠF - epasts: latsaufed@inbox.lv, gatis@saufed.lv, 67612311, 28377814, līdz 
14.februārim pkst. 12.00. 

Komandas vai individuālie dalībnieki, kas nav iesnieguši pieteikumus līdz noteiktajam datumam, sacensībām var 
netikt reģistrēti. Maksa par piedalīšanos sacensībās uz vietas vai ar pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina.Mandātu 

komisija sacensību vietā var pieprasīt no komandas pārstāvjiem uzrādīt dokumentus, kas apliecina dalībnieku 
piederību dotajam kolektīvam. Ja licenzētais biedrs aizmirsis savu starta numuru, sacensībās jāpērk jauns 



numurs. 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 sacensību balvu fondā. 


