
Atjaunots - 11.07.2018 

LŠF 2018.gada kausu izcīņas lietišķajā šaušanā 

N O L I K U M S 

1. Mērķis un uzdevums. 
Veicināt šaušanas sporta attīstību Latvijā un paaugstināt šaušanas iemaņas LR IeM un AM struktūrvienībās. 
Noteikt NBS komandu startam CISM čempionātā. Noskaidrot labākos Latvijas individuālos šāvējus un komandas 

atsevišķos vingrinājumos. 

 
2.Vieta un laiks. 

Sacensības notiek trīs etapos, 2018.gada 18.,19.maijā, 15.,16.jūnijā (atcelts), 27.,28.jūlijā un 
7.,8.septembrī. Ādažu šautuvē. 

 

3.Vadība 
Sacensības organizē un vada LŠF Lietišķās šaušanas sekcija. Sacensību tiešo vadību veic LŠF izveidotā tiesnešu 

kolēģija. 
 

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās IeM un AM pakļautās struktūrvienības, mācību iestādes un mācību centri, kā arī citu 
reģistrēto bruņoto formējumu komandas vai organizācijas (kurām ir juridiskas personas statuss vai kuras ir 

kādas juridiskās personas sastāvdaļa), kas ir LŠF kolektīvie biedri un ir nomaksājuši biedru naudu par 
2018.gadu un jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas ir iegādājies LŠF individuālo gada licenci. Dalībnieku vecums - 

18 gadi un vecāki.  

Individuālajā vērtējumā dalībnieki dalās divās grupās: 1.grupa - sievietes un jaunieši (jaunieši: 18-21 gadu 

vecuma). 2.grupa - Vīrieši (22 gadi un vecāki); 

Komandas sastāvs vingrinājumā – dalībnieku skaits neierobežots, vērtē labāko četru vingrinājumu pabeigušo 

dalībnieku summu. Komandas vērtējums (labākais četrinieks) tiek kombinēts no abām grupām. Komandā ir 
obligāti jāstartē vismaz vienam dalībniekam no otras grupas, kura rezultātu obligāti ieskaita komandas 

vērtējumā. 

 Mērķu mainītājus nodrošina katra komanda. Katra komanda nodrošina vismaz vienu sertificētu tiesnesi katrai 

sacensību dienai, vai iemaksā 20 Eur par organizāciju, kas startē bez tiesneša. 
 

5.Programma. 
DP-3 – šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, mērķis Nr.4, ar vienu vai abām rokām, 3 piešaudes 

šāvieni, laiks 1 minūte un 30 ieskaites šāvieni 3 sērijās. Laiks 5 minūtes katrai 10 šāvienu sērijai. Mēlītes 
nospiediens ne mazāks par 1,360 kg. Vingrinājumu drīkst izpildīt tikai ar pilnapvalka lodēm. 

DP-4 – šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, mērķis Nr.4 (melnais aplis). 
- piešaudē 6 šāvienu sērija, 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. Vingrinājumu drīkst izpildīt tikai ar pilnapvalka lodēm. 
 

ATŠ -5 - jebkura kalibra trieciena šautene vai pusautomātiskā karabīne ar standarta aprīkojumu 300 m 
distancē, ieroču kalibrs 5,45 - 8mm, stobra garums līdz 520mm. Aizliegts izmantot optiku un/vai kalimatoru, kā 

arī aizliegts ir izmantot klusinātājus, atsvarus un stobra bremzi. Šaušana pa mērķi Nr.1 no stāvokļiem: 

- piešaude 1 x 6 šāvieni, 3 min, 
- no ceļa vai sēdus - 10 ieskaites šāvieni, 5 min; 

- guļus, bez atbalsta - 10 ieskaites šāvieni, 5 min; 
- stāvus - 10 ieskaites šāvieni, 5 min; 

 

Šāvējs katram šaušanas stāvoklim trieciena šautenes aptverē drīkst ielādēt ne vairāk kā 10 patronas. Ja 
ugunslīnijas tiesnesis konstatē lielāku patronu skaitu, šāvējam pārtrauc vingrinājuma izpildi un anulē rezultātu. 

Šaušanas stāvoklī celis vai sēdus visiem ķermeņa atbalsta punktiem jāatrodas uz vienas plaknes. Šaušanas 
stāvoklī no ceļa drīkst izmantot vienu maisiņu. Stāvoklī guļus pret zemi var balstīt tikai elkoni.  

Snaiperis- 
jebkura kalibra (līdz 10mm) šautene ar optisko tēmēkli, no balsta 300m distancē. Nedrīkst ieroci iestiprināt 

statīvā. Ieroča mēlītes nospiediens ne mazāks par 0,5 kg. Ieročiem, kam iespējams izmantot „šnellera” 



mehānismu arī „šnellera” nospiediens ne mazāks par 0,5 kg. Šaušanas organizatori nenodrošina ar atbalsta 

maisiņiem. Rezultāti tiek noteikti ar elektroniskajām mērķu skaitīšanas iekārtām. Katram elektroniskajam 

mērķim tiek priekšā piestiprināts biezais papīra mērķis Nr.4. Piešaudes šāvienu skaits neierobežots, ieskaitē 20 
šāvieni. Kopējais vingrinājuma izpildes laiks 25 min. Šaušanas logi tiks izlozēti un iepriekš paziņoti. 

Bise – gludstobra 16.–12. kal. ierocis ar atklāto vai optisko tēmekli, mērķis Nr.4, distance 50 m, 2 x 10 

šāvienu katrai sērijai. Šaušana ar jebkura tipa attiecīgā kalibra ložu patronām. Šāvienu sērijas pa 5 šāvieniem 

vienā mērķī. Katrai 10. šāvienu sērijai laiks 10 minūtes. Jābūt brīvam apģērbam. Mēlītes nospiediens, ne 

mazāks par 0,5 kg. 
 

6.Vērtēšana 
Visi dalībnieki startē divās grupās:  

1) Vīrieši, 
2) Sievietes un jaunieši (ne vecāki par 1997.gada dzimušiem). 

Ja otrajā grupā startē mazāk kā seši dalībnieki visos posmos kopā, abu grupu dalībnieki 

individuālā vērtējumā tiek vērtēti kopējā konkurencē. 

Šāvējiem ir iespēja katru vingrinājumu izpildīt 3 reizes. Individuālajā kopvērtējumā skaita divus labākos 
rezultātus kopā katrā vingrinājumā un grupā. Ieņemto vietu nosaka pēc šo rezultātu punktu summas katrā 

vingrinājumā un grupā. Vienāda rezultāta gadījumā par 1. - 10.vietu, augstāko vietu ieņem dalībnieks, kam ir 

labāka vieta pēdējā vērtētajā startā. Vienāda rezultāta gadījumā par 11. un tālāku vietu ieņemtā vieta tiek 
dalīta. 

Sacensībās tiek noteiktas uzvarētājas organizācijas vai apakšvienības vingrinājumos DP3, DP4, ATŠ-5, Bise 

un Snaiperis pēc ieskaites dalībnieku sašautās lielākās punktu summas jebkurā no sacensību posmiem. Ja tā ir 

vienāda, augstāku vietu ieņem komanda, kurai augstāka vieta pēdējā vērtētajā startā.  

Komandas sastāvs katrā vingrinājumā ir neierobežots. Vērtē četrus labākos dalībniekus vingrinājumā. Ja 
komanda startē tikai vienā grupā, tā zaudē pilnas komandas statusu un tiek vērtēti tikai trīs labākie starti 

attiecīgajā vingrinājumā. 

 
7.Apbalvošana 

Kopvērtējumā individuālie uzvarētāji un II - III vietas ieguvēji katrā vingrinājumā un katrā grupā atsevišķi 
saņem kausus un attiecīgas pakāpes diplomus. Komandu cīņā 

komandas, kas ieguvušas I – III vietu, tiek apbalvotas ar diplomiem. 

 
8.Pieteikumi, finanses un protesti 

Iepriekšējie vārdiskie pieteikumi par piedalīšanos kausu izcīņā katram dalībniekam vai komandai jāiesniedz LŠF, 
Rīgā, Cieceres ielā 9, LV-1002, tālr./fax 67612311, mob.28377814, šeit:  

jaunums: Individuālā pieteikšanās forma internetā! 

vai, pa e-pastu: gatis@saufed.lv latsaufed@inbox.lv (Četras dienas pirms katra posma sākuma, ne vēlāk kā 
otrdien plkst. 12.00). Komandas, kuras pieteikumus nebūs iesniegušas laicīgi, sacensībām var 

netikt reģistrētas. 

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

licences naudu par 2018.gadu un izņēmuši personīgo numuru – kopā 10,00 Eur) iemaksā 6,00 Eur par pirmo 
startu, 5,00 Eur par otro startu un 4,00 Eur par katru nākošo startu katrā posmā tiesnešu kolēģijā līdz 

sacensību sākumam. Ja licenzētais biedrs aizmirsis savu numuru, sacensībās jāpērk jauns vienreizējais numurs 

par 4,00 Eur. 

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

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

Mandātu komisija var pieprasīt no komandas pārstāvjiem uzrādīt dokumentus, kas apliecina dalībnieku 
piederību dotajam kolektīvam. Izmaiņas pieteikumos pieņem stundu pirms kopējo sacensību sākuma. Protestus 

rakstveidā pieņem tikai iemaksājot 50,00 Eur, ne vēlāk kā 30 minūtes pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas. Ja 

protestu apmierina, nauda tiek atmaksāta, ja nē - nauda paliek balvu fondā. 
 

LŠF tel/fax 67612311, E-mail: latsaufed@inbox.lv, Tuvojoties sacensībām (pirms katra posma) LŠF 
mājas lapā www.saufed.lv tiks publicēts konkrēto sacensību grafiks. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP2NA6GOub2FOgqq29m_Ca0Wbs5OqSydO5PyYoTajHl1Fq8g/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
gatis@saufed.lv
mailto:latsaufed@inbox.lv
mailto:latsaufed@inbox.lv
http://www.saufed.lv/


 

PIETEIKUMA FORMA:   IESNIEGT LĪDZ OTRDIENAI, PLKST.12.00 PIRMS KATRA ETAPA 

Latvijas 2018.g.kausa     I       II       III    etaps lietišķajā šaušanā 
pa epastu: gatis@saufed.lv, 

faksu: +371 67612311 vai  uz 
vietas - Cieceres ielā 9, Rīgā 
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