
Latvijas 2018.gada Jaunatnes čempionāts jaunākajā vecuma grupā ložu 
šaušanā  

N O L I K UM S 
 

1. Mērķis un uzdevums 

Rezumēt sporta skolu mācību – treniņu darbu, noskaidrot labākos šāvējus jaunākajā vecuma grupā.  

2. Laiks un vieta 

2018.gada 7.-8.decembris. Sacensības notiek 7.decembrī plkst. 10:00, Rīgā, “Auroras” šautuvē.  

3. Sacensību vadība 
Sacensības organizē un vada Latvijas Šaušanas federācija.  

4. Sacensību dalībnieki 
Sacensībās piedalās sporta skolu un šaušanas klubu dalībnieki, jaunākajā vecuma grupā 2004.-

2006.gadā dzimušie zēni un meitenes.  

Programma:  

7.decembris: 

Pistoļu vingrinājumi (zēniem un meitenēm) MP-30, PP-30. 

Šauteņu vingrinājumi (zēniem un meitenēm) MŠ-30, MŠ-3X10. 

Komandas sastāvā, katrā ieroču veidā 6 dalībnieki, no kuriem vismaz viena meitene, treneris un viens 

tiesnesis. Kopā 8 personas.  

5. Sacensību organizēšanas kārtība un uzvarētāju noteikšana. 

Sacensības notiek saskaņā ar pastāvošajiem sacensību noteikumiem. Šauteņu un pistoļu 
vingrinājumos komandas tiek vērtētas atsevišķi. Katrā ieroču grupā nosaka uzvarētājus zēniem un 

meitenēm katrā vingrinājumā un absolūtos uzvarētājus pēc lielākās punktu summas abos 

vingrinājumos. Vienāda rezultāta gadījumā uzvarētājus nosaka pēc augstākajām vietām individuālajos 
vingrinājumos MŠ-30, PP-30. 

Jaunākās grupas uzvarētājus pistoļu vingrinājumos nosaka pēc lielākās baļļu summas, skaitot tās 

katrā vingrinājumā pēc tabulas:  

Individuālie dalībnieki izcīnītās vietas un balles saglabā. 

Šauteņu vingrinājumos. uzvarētājas komandas nosaka pēc 
visu komandas dalībnieku sašauto punktu summas visos 

vingrinājumos.  

6. Apbalvošana 

Uzvarētājas komandas pistoļu un šauteņu vingrinājumos 
apbalvo ar LŠF diplomiem. Individuālos uzvarētājus no 1.-

3.vietai ar LŠF diplomiem un medaļām. Absolūtos  

       uzvarētājus – ar diplomiem un kausiem.  

7. Finansiālie noteikumi. 
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz LŠF. Pārējie izdevumi uz komandējošās 

organizācijas rēķina. Dalības maksa LŠF licencētiem biedriem 3,00 Eur par vingrinājumu. Ja licenzētais 

biedrs aizmirsis savu numuru, sacensībās jāpērk jauns numurs par 3,00 Eur. 

8. Pieteikumi. 
LŠF kolektīvajiem biedriem vārdiskie pieteikumi jāiesūta LŠF līdz 4.decembrim plkst.12.00 pa faksu 

67612311 vai e-pastu: latsaufed@inbox.lv, gatis@saufed.lv. Komandas, kuras nav iesūtījušas vārdisko 

pieteikumu līdz noteiktajam laikam, sacensībās var netikt reģistrētas.  

Zēniem: Meitenēm: 
1.v. – 36p. 1.v. – 30p. 
2.v. – 30p. 2.v. – 25p. 
3.v. – 25p. 3.v. – 20p. 
4.v. – 20p. 4.v. – 17p. 
5.v. – 17p. 5.v. – 14p. 
6.v. – 14p. 6.v. – 11p. 
7.v. – 11p.  
8.v. – 9p.  
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