
 

Latvijas 2017. gada atklātais komandu Čempionāts šaušanā ar pneimatiskajiem 
ieročiem 

 

N O L I K U M S  

1. Mērķis un uzdevums– Noteikt Latvijas spēcīgākās komandas un šāvējus pneimatiskajās disciplīnās. 

Kandidātu atlase Eiropas Čempionātam šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem.  

2. Sacensību laiks un vieta– Čempionāts notiks 2017. gada 7.-8. janvārī, Tukuma Sporta skolas šautuvē.  

3. Dalībnieki– Sacensībās piedalās LŠF kolektīvo biedru komandas, komandas sastāvs – 3 dalībnieki 

vingrinājumā, komandu skaits no viena kolektīva neierobežots. Dalībnieku vecums 2005.gadā dzimušie 
un vecāki. Individuāli dalībnieki var piedalīties ar mandātu komisijas atļauju. Katrs kolektīvs nodrošina 1 

tiesnesi ar tiesneša kategoriju.  

4. PROGRAMMA: 

6. janvāris - iebraukšanas diena;  

7. janvāris – sacensību starts pistoļu vingrinājumos plkst.10:00; 

8.janvāris - sacensību starts šauteņu vingrinājumos plkst.10:00; 

Vingrinājumi: Pistole vīriešiem - 60, sievietēm - 40 šāvieni. Šautene vīriešiem – 60, sievietēm 40 šāvieni.  

Šauteņu vingrinājumi tiek vērtēti ar desmitaļām. 

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.     

5. Vadība – sacensības organizē LŠF un vada LŠF apstiprināta galvenā tiesnešu kolēģija.  

6. Sacensību vērtēšan – Komandu cīņā tiek vērtēta 3 dalībnieku rezultātu summa katrā vingrinājumā. 

Kopvērtējums visu vingrinājumu summā netiek vērtēts. Individuāli tiek vērtēti rezultāti katrā vingrinājumā.  

7. Apbalvošana – Komandu vērtējumā 1.-3. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar diplomiem, 
komandas dalībnieki ar medaļām un diplomiem. Uzvarētājas komandas katrā vingrinājumā tiek apbalvotas ar 

kausiem. Ja vingrinājumā startē mazāk par 3 komandām, komandu vērtējums netiek vērtēts.  

8. Finansiālie noteikumi – LŠF nodrošina bāzi, mērķus, tiesnešus. Dalības maksa LŠF licenzētiem biedriem 

(ja nomaksāta individuālā licence 9,- Eur, jauniešiem 3,- Eur) 5,- Eur no dalībnieka katrā vingrinājumā, 
pārējiem sportistiem jāmaksā 9,- Eur par vingrinājumu un 2,- Eur par dalībnieka vienreizējo numuru. Ja 

licencēta dalībnieka numurs aizmirsts, tad jāpērk jauns vienreizējais numurs 2,- Eur vērtībā. 

9.Pieteikumi -Vārdiskie pieteikumi, norādot arī tiesnesi, jāiesūta līdz 3.janvārim, Plkst. 12.00!! 

LŠF Rīgā, Cieceres ielā 9, LV-1002, fax/tel. +371 67612311, vai e-pastu latsaufed@inbox.lv, gatis@saufed.lv. 
Tālrunis uzziņām – +371 67612311, +371 28377814 un LŠF mājas lapā www.saufed.lv. Vārdisko pieteikumu 

laicīgas neiesūtīšanas gadījumā komandas var netikt reģistrētas.  
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