
Latvijas 2019.gada atklātais čempionāts ložu šaušanā  

N O L I K U M S  

1.Mērķis un uzdevums. 

Noteikt Latvijas Republikas labākos šāvējus un komandas. Celt Latvijas Republikas labāko šāvēju 

sporta meistarību.  

2.Sacensību laiks un vieta. 

Sacensības notiks no 2019.gada 10.-12.maijam, Dobelē un Tukumā. Sacensību sākums 10.maijā, 
plānotais laiks plkst. 10.00. Mandātu komisija no plkst. 09.00  

3.Dalībnieki. 

Sacensībās piedalās Latvijas Republikas novadu un pilsētu izlases komandas. No Rīgas piedalās sporta 

klubu izlases un organizācijas. Citu valstu sportisti sacensībās drīkst piedalīties tikai individuālajā 

vērtējumā. Sacensībās piedalās dalībnieki, kuri dzimuši 2004.gadā un vecāki. Dalībniekiem, kuri 

dzimuši no 2005.-2007.gadam, atļauts piedalīties sacensībās, ja viņi 2018.-2019.gada sezonā LŠF 

organizētajās sacensībās ir izcīnījuši 1.-3.vietu individuāli vai uzrādījuši rezultātu atbilstoši 1.sporta 

klasei (pieteikumā norādīt sacensību datumu un nosaukumu). 

Komandas sastāvs – 8 dalībnieki + treneri +1 tiesnesis (obligāti). Organizācijas var pieteikt ne vairāk 

kā 2 komandas. Individuālie dalībnieki var piedalīties ar orgkomitejas atļauju, ja ir brīvas vietas. 
Komandas sastāvā var startēt LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji. Vingrinājumā PP-MIX un PŠ-MIX var 

pieteikt neierobežotu jaukto pāru skaitu, bet finālam var kvalificēties ne vairāk kā 2 komandas no 
vienas organizācijas. 

4.Programma: 

DĀMAS Šauteņu vingrinājumi Pistoļu vingrinājumi 

10.05. MŠ-60 (Tukumā) PP-60 + fināls (Tukumā) 
PP-MIX fināls 

 

11.05. PŠ-60 + fināls (Tukumā) 

PŠ-MIX fināls 
 

MP-30+30 + fināls (Dobelē) 

 

12.05. MŠ-3x20 (Dobelē) Militārā ātršaušana (Dobelē) 

 

  

KUNGI Šauteņu vingrinājumi Pistoļu vingrinājumi 

10.05. MŠ-60 (Tukumā) PP-60 + fināls (Tukumā) 
PP MIX fināls 

 

11.05. PŠ 60 + fināls (Tukumā) 

PŠ MIX fināls 
 

MP-60 (Dobelē) 

 

12.05. MŠ-3x20 (Dobelē) MP 30+30 (Dobelē) 

Mil. ātršaušana (ind.)(Dobelē) 

Atsevišķa kvalifikācija vingrinājumā MIX nenotiek. PP-MIX un PŠ-MIX finālā iekļūst 5 labākās MIX 

komandas ar augstvērtīgāko rezultātu (maksimums divas no vienas organizācijas vai novada). 
Rezultāts tiek noteikts summējot abu dalībnieku sašauto punktu summu sacensību 

pamatvingrinājumos (PP-60, PŠ-60), summējot pirmās 4 ieskaites sērijas. 

Vingrinājumos PP-60, PŠ-60 un MŠ-3x20 (sievietes un vīrieši kopā) tiek organizētas 3. maiņas. 

Priekšroka tiek dota komandu dalībniekiem. Individuālie un ārpus kārtas startējošie sportisti tiek 
pielaisti pie starta, tikai, ja paliek brīvas vietas. Gadījumā, ja dalībnieku skaits pārsniedz 3.maiņas, 

orgkomiteja patur tiesības dalībnieku skaitu ierobežot. 

Fināli notiek, ja vingrinājumu pamatsacensībās startē un vingrinājumu beidz ne mazāk par 10 

dalībniekiem. 

 



“Militārā ātršaušana ar pistoli”  

(5,6 mm dāmām un kungiem) pa mērķi Nr.3 ar vienu roku 25 m distancē. Tiek izpildīts kā sporta 
vingrinājums pēc CISM noteikumiem. Atļautas 2 kļūmes. Piešaude – 5 šāvieni, laiks 10 sekundes, 

Ieskaitē – 20+20+20 šāvieni četrās sērijās. Katrā sērijā 5 šāvieni. 

1.+2.+3.+4. sērijai laiks 10 sekundes katrai, 
1.+2.+3.+4. sērijai laiks 8 sekundes katrai, 

1.+2.+3.+4. sērijai laiks 6 sekundes katrai. 

5.Vadība. 

Sacensības organizē LŠF un vada LŠF apstiprināta galvenā tiesnešu kolēģija.  

6.Sacensību vērtēšana. 
Sacensības notiek pēc pastāvošiem sacensību noteikumiem. Komandai ieskaites punktus dod 

komandas dalībnieku individuālās vietas vingrinājumos MŠ-60, PP-60, PŠ-60, MP-30+30, MŠ-2x20, 

Militārā Āršaušana dāmām, MP-60 vīriešiem. Punktus piešķir tikai tad, ja dalībnieks ir pilnībā pabeidzis 
vingrinājumu. Vērtētas tiek 50% no vingrinājumā startējošo sportistu skaita (nepāra skaitlis tiek 

skaitīts pie 50%). Komandu ieskaitē individuālie vingrinājumi netiek vērtēti. Individuāli startējošie 
dalībnieki, tajā skaitā citu Valstu sportisti, savu vietu saglabā. Individuāli par 1.vietu jebkurā 

vingrinājuma dalībnieks saņem tik punktu cik sastāda 50% no vislielākā dalībnieku skaita kādā 
vingrinājumā. 2.vietai – mīnus 1 punkts, 3.vietai – mīnus 2 punkti utt. Visos vingrinājumos par 1.vietu 

utt. tiek dots vienāds punktu skaits. Sacensībās tiek noteikti individuālie uzvarētāji un komandas 

saņem punktus, ja vingrinājumā ir startējuši ne mazāk kā 5 dalībnieki.  

Komandai tiek piešķirti papildus punkti par komandas dalībnieku sasniegtajiem rezultātiem:  

-par SKSM klases rezultātu 7 punkti; 

-par SM klases rezultātu 5 punkti; 
-par SMK klases rezultātu 2 punkti.  

 
7.Apbalvošana. 

Trīs visaugstāk vērtētie Latvijas Republikas sportisti saņem diplomus un medaļas. Ja kādu no 
godalgotajām vietām ieņem citu valstu sportisti, tie medaļu nesaņem, bet tiek apbalvoti ar balvām un 

diplomiem. Komandu kopvērtējumā 1.-3.vieta saņem kausu un diplomu. Vingrinājumos MIX, par 1.,2. 
un 3.vietu komandas dalībnieki saņem medaļas un diplomus. 

 
8.Finansiālie noteikumi 

LŠF apmaksā izdevumus, kas saistīti ar bāzes īri un apbalvošanu. Dalības maksas: 

1) LŠF licencētiem biedriem - 6,00 Eur par vingrinājumu. 

2) LŠF licencētiem biedriem, kuri dzimuši 2002. gadā un jaunākiem - 4,00 Eur par vingrinājumu. 
Ja licencētais biedrs aizmirsis savu numuru, sacensībās jāpērk jauns vienreizējais numurs par 3,00 

Eur. 

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

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

 

9.Pieteikumi. 
Vārdiskie pieteikumi jāiesūta LŠF līdz 7.maija plkst.12.00 pa tālr./faksu 67612311 vai 28377814 vai 

e-pastu gatis@saufed.lv. Par izmitināšanu Dobelē, lūdzam zvanīt +371 29241948, Armandam 
Freimanim. 

Komandas vai individuālie dalībnieki, kas nav iesūtījuši pieteikumus līdz 7.maija plkst.12.00, 
sacensībās var netikt reģistrēti! 

Vārdiskie pieteikumi ar parakstiem par drošības tehniku jāiesniedz līdz sacensību sākumam. 

Dalībniekiem pēc sacensību Galvenā tiesneša lūguma jāuzrāda personību apliecinoši dokumenti. 

 



 

PIETEIKUMA FORMA      IESNIEGT LĪDZ 7.MAIJA PLKST.12.00 

 
     Latvijas 2019.g.čempionāts ložu šaušanā pa epastu: gatis@saufed.lv, vai  uz 

vietas -  Cieceres ielā 9, Rīgā 

 
KOMANDAS NOSAUKUMS: 
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