
Latvijas 2019.gada Jaunatnes čempionāts vecākajā vecuma grupā ložu šaušanā. 

N O L I K UM S 
 

1.Mērķis un uzdevums: 

Noteikt Republikas labākos šāvējus jauniešu vidū. Noteikt republikas labākās komandas, celt republikas jauniešu 
sporta meistarību. 

 
2.Sacensību laiks un vieta: 

2019. gada 4.- 5. oktobrī, Tukuma  un Dobeles Sporta skolas šautuvēs. iebraukšanas diena ir 3.oktobris. Sacensību 

sākums 4.oktobrī.  
 

3.Dalībnieki: 
Komandu sacensībās piedalās LŠF kolektīvie biedri, kas nomaksājuši kolektīvās biedru maksas par 2019.gadu. 

Individuālajās sacensībās piedalās personas, kuras ir izpirkušas individuālās licences par 2019.gadu. 
Sacensībās piedalās republikas novadu un pilsētu izlases komandas, ārvalstu sportisti tikai individuāli. No Rīgas 

piedalās sporta klubu izlases un organizācijas. Dalībnieku vecums 2001.-2007.dzimšanas gads. 

Komandas sastāvs – 8 dalībnieki +2 treneri +1 tiesnesis (obligāti). Individuālie dalībnieki var piedalīties ar 
orgkomitejas atļauju, ja ir brīvas vietas. Komandas sastāvā var startēt LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji. 

 
Programma: šauteņu vingrinājumi, pistoļu vingrinājumi. 

JAUNIETES:     4.oktobrī Tukumā: PŠ-60, *PŠ-60 fināls, PŠ-MIX fināls, MŠ-30 ind.; 

  Dobelē: MP-30+30. 
 

  5.oktobrī Tukumā: PP-60, *PP-60 fināls, PP-MIX fināls, MŠ-3x20; 
 

 
JAUNIEŠI:  4.oktobrī Tukumā: PŠ-60, *PŠ-60 fināls, PŠ-MIX fināls, MŠ-30 ind.; 

  Dobelē: MP-30+30, MP-60 ind. 

 
  5.oktobrī Tukumā:PP-60, *PP-60 fināls, PP-MIX fināls, MŠ-3x20; 

 
*Par finālu rīkošanu individuālajos vingrinājumos tiks lemts sacensību dienā! 

 

Organizācijas var pieteikt neierobežotu komandu skaitu. 

Vingrinājumos PP-MIX un PŠ-MIX organizācijas var pieteikt ne vairāk kā 2 komandas (pārus) katrā veidā atseviški. 
Atsevišķa kvalifikācija vingrinājumā MIX nenotiek. PP-MIX un PŠ-MIX finālā iekļūst 5 labākās MIX komandas ar 

augstvērtīgāko rezultātu. Rezultāts tiek noteikts summējot abu dalībnieku sašauto punktu summu sacensību 

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

4. Vadība -Sacensības organizē LŠF un vada LŠF apstiprināta galvenā tiesnešu 
kolēģija. 

 

5. Sacensību vērtēšana: 
Sacensības notiek pēc pastāvošiem sacensību noteikumiem. Komandai ieskaites punktus dod komandas dalībnieku 

individuālās vietas. Komandu ieskaitē individuālie vingrinājumi netiek vērtēti. Individuāli startējošie dalībnieki savu 
vietu saglabā. Individuāli par 1.vietu jebkurā vingrinājuma dalībnieks saņem tik punktu cik ir vislielākais 

vingrinājumu pabeigušo dalībnieku skaits kādā no vingrinājumiem. Visos vingrinājumos par 1.vietu tiek dots 

vienāds punktu skaits. Pārējām vietām punkti ir atkarīgi no dalībnieku skaita konkrētā vingrinājuma – dalot lielāko 
dalībnieku skaitu ar konkrētā vingrinājuma dalībnieku skaitu. Iegūtais skaitlis tiek noapaļots līdz vienai desmitdaļai 

aiz komata un turpmāk tiek saukts par soli ar kādu tiek noteikts punktu skaits no otrās līdz pēdējai vietai. Visām 
vietām no pirmās līdz priekšpēdējai punkti no nākošās vietas atšķiras par doto vingrinājuma soli. Sakarā ar soļa 

noapaļošanu līdz vienai desmitdaļai aiz komata, pēdējas vietas punkti var atšķirties ar citu soli. Sacensībās tiek 
ieskaitīti rezultāti, kas atbilst 3.sporta klasei. 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 - 10 punkti; 

-par SM klases rezultātu - 7 punkti; 
-par SMK klases rezultātu - 5 punkti. 

-Par 1. klases rezultātu - 3 punkts. 

Ja vingrinājumu pabeidz mazāks dalībnieku skaits par četri, pēdējais dalībnieks apbalvojumu nesaņem. 
Attaisnojami vingrinājuma nebeigšanas iemesli var būt veselības stāvokļa vai ieroča kļūmes dēļ. 

 
 



 

6. Apbalvošana: 
Individuāli – par 1., 2. un 3. vietu medaļa un diploms. Komandu vērtējumā – 1. vieta – ceļojošā balva un diploms. 

 

7. Finansiālie noteikumi: LŠF nodrošina bāzes īri un apbalvošanu. LŠF licencētiem biedriem dalības maksa 3,00 
Eur par katru vingrinājumu. Dalībniekiem, kas aizmirsuši savu licences numuru, jāpērk jauns numurs. 

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku transportēšanu uz sacensību vietu un atpakaļ, komandējumu 
izmaksām, ēdināšanu, naktsmītnēm, apgādi ar ieročiem un munīciju, sedz komandējošās organizācijas. 

 

8. Pieteikumi: 
Vārdiskie pieteikumi jāiesūta LŠF rakstveidā līdz 01.10 plkst.12.00 pa tālruni/faksu: 67612311, gsm:28377814 vai 

e-pastu latsaufed@inbox.lv, gatis@saufed.lv; Vingrinājums tiek reģistrēts sacensībām, ja ir pieteikti ne mazāk kā 6 
dalībnieki. Jānodod pieteikumi vingrinājumos, paraksti par drošības tehniku un pēc 

vajadzības jāuzrāda personību apliecinoši dokumenti. 
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