
  

 

 

 

N O L I K U M S 

ILGOŅA FREIMAŅA IX PIEMIŅAS SACENSĪBĀM 

LOŽU ŠAUŠANĀ 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1. Organizēt piemiņas sacensības trenerim Ilgonim Freimanim. 

2. Popularizēt un attīstīt šaušanas sportu Dobeles novadā un valstī. 

3. Nodibināt draudzīgas attiecības ar citu novadu un valstu sportistiem. 

SACENSĪBU VADĪBA 

Sacensības organizē un vada „Šaušanas sporta klubs Dobele”, Dobeles 

Sporta skola, Latvijas Šaušanas federācija, Dobeles novada Kultūras un sporta 

pārvalde un pieaicinātās organizācijas. 

SACENSĪBU LAIKS UN VIETA 

Sacensības notiks 2018.gada  21.- 23.septembrī Dobeles Sporta centrā un 

Dobeles Sporta skolas šautuvē, Dobelē, Īles ielā 1. 

Sacensību dalībnieku iebraukšana  21.septembrī no plkst.10.00. 

Sacensību sākums:  22.septembrī plkst.09.00 

 23.septembrī plkst. 09.00 

SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

Sacensībās piedalās Dobeles novada un uzaicinātie dalībnieki no 

Aizputes, Tukuma, Rīgas, Liepājas, Valkas, Daugavpils, Viļakas un Krāslavas 

novadiem, kā arī ārzemju viesi no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas u.c. 

Sacensībās aicināti piedalīties sportisti, kas dzimuši līdz 2003.gadam. 

PROGRAMMA UN REGLAMENTS 

Sacensības notiek individuāli šauteņu un pistoļu vingrinājumos.  

21.septembris: 

Sacensību dalībnieku iebraukšana.  

22.septembris: 

Vīriešiem  PP-60  Sievietēm  PP-60 

MŠ-60   MŠ-60 

MP-30+30 (viena maiņa)   

Fināls un I.Freimaņa ceļojošā kausa izcīņa vingrinājumā MŠ-60 – 

piedalās 8 labāko rezultātu īpašnieki neatkarīgi no sportista dzimuma un 

vecuma. Fināls norisinās saskaņā ar ISSF noteikumiem (pēc 2017.gada versijas). 



Fināls un I.Freimaņa ceļojošā kausa izcīņa šaušanā ar pneimatisko pistoli 

– piedalās 10 labāko rezultātu īpašnieki neatkarīgi no sportista dzimuma un 

vecuma. 

Lai atzīmētu Latvijas valsts 100 gadu jubileju, finālā ieskaites šāvienu 

skaits būs 40. Finālā sasniegtais rezultāts tiks summēts ar priekšsacīkstēs 

uzrādīto rezultātu. Tā kopējo rezultātu veidos 100 šāvieni. Fināla norises 

noteikumi tiks paziņoti sacensību dienā. 

23.septembris: 

Vīriešiem MP-60   Sievietēm MP-30+30 

  MP-30+30    PŠ-60 

  PŠ-60 

Fināls un I.Freimaņa ceļojošā kausa izcīņa šaušanā ar pneimatisko šauteni 

– piedalās 10 labāko rezultātu īpašnieki neatkarīgi no sportista dzimuma un 

vecuma. 

Lai atzīmētu Latvijas valsts 100 gadu jubileju, finālā ieskaites šāvienu 

skaits būs 40. Finālā sasniegtais rezultāts tiks summēts ar priekšsacīkstēs 

uzrādīto rezultātu. Tā kopējo rezultātu veidos 100 šāvieni. Fināla norises 

noteikumi tiks paziņoti sacensību dienā. 

 

VĒRTĒŠANA 

Dalībnieku rezultāti tiek vērtēti individuāli pēc katrā vingrinājumā 

sasniegtās punktu summas atsevišķi vīriešiem un sievietēm. 

APBALVOŠANA 

Finālu uzvarētājus vingrinājumos MŠ-60, PŠ-60 un PP-60 apbalvo ar I.Freimaņa 

piemiņas kausu. 

1.– 3. vietu ieguvējus katrā vingrinājumā apbalvo ar diplomiem un medaļām. 

FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

Transporta, dzīvošanas un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošās 

organizācijas. Dalības maksa – EUR 5,00. 2000.gadā dzimušie jaunieši un 

jaunāki dalībnieki sacensībās piedalās bez maksas. Jautājumos par sacensību 

dalībnieku izmitināšanu un sacensību organizāciju zvanīt Armandam 

Freimanim, mob.tel.0037129241948. Vilnim Celmiņam, 

mob.tel.0037129153355.  

PIETEIKUMI 

Dalībnieku iepriekšējos pieteikumus, minot dalībnieku skaitu katrā 

vingrinājumā, iesūtīt elektroniski vilnis67@inbox.lv vai armandsf@inbox.lv līdz 

7.septembrim. Pieteikumus, minot katra dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas 

gadu, vingrinājumu, iesūtīt elektroniski uz iepriekšminēto adresi līdz 

15.septembrim. 
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Pieteikums (paraugs) 
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