
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – 

SENIORU  SAVIENĪBAS 56. SPORTA SPĒLES LOŽU 

ŠAUŠANĀ  

XI.20  ŠAUŠANA 

XI.20.1 Vingrinājumi dāmām un kungiem, vecuma grupās 40+  un 55+: 

  MP–30 (mazkalibra pistole, piecu šāvienu piešaudes sērija, sešas  

  piecu šāvienu ieskaites sērijas, laiks vienai sērijai – 5 minūtes), mērķis 

  Nr.4.  

  MŠ–30 (mazkalibra šautene, piešaude neierobežotā skaitā, 30 ieskaites 

  šāvieni, kopējais laiks vingrinājumam – 45 minūtes), mērķis Nr.7.  

  PP–20 (pneimatiskā pistole, piešaudē 5 šāvieni, ieskaitē 20 šāvieni,  

  laiks 45 min.), mērķis Nr.9.  

  PŠ–20 (pneimatiskā šautene, piešaudē 6 šāvieni, ieskaitē 20 šāvieni,  

  laiks 45 min.), mērķis Nr.8. 

XI.20.2 Individuālās sacensības notiek visos vingrinājumos atsevišķi vīriešiem 

  un sievietēm 40+ un 55+ grupās. Individuālo vietu piešķir, ja   

  dalībnieks ir izpildījis visus šāvienus. 

XI.20.3 Komandā 4 dalībnieki, t.sk. vismaz viena dāma. 

XI.20.4 Komandu vērtējumam saskaita iegūto 8 augstāko vietu summu visos  

  vingrinājumos neatkarīgi no vecuma grupas kopā vīriešiem un   

  sievietēm. Jo mazāka ir šī summa, jo augstāku vietu ieņem komanda  

  kopvērtējumā.  

XI.20.5 Ja komandas startu skaits ir mazāks par 8, tad par katru neizmantoto 

starta   vietu summai pieskaita tik daudz punktu, cik ir maksimālo vietu kādā 

  no vingrinājumiem sievietēm un vīriešiem, kādā no vecuma grupām   

  plus 1. 

XI.20.6 Ja vairākām komandām punktu summa ir vienāda, tad augstāku vietu 

  ieņem komanda, kuras dalībniekiem ir augstākas individuālās vietas  

  vingrinājumos. Ja arī tas neizšķir, tad vecākās ieskaites dalībnieces  

  vieta, tad jaunākā ieskaites dalībnieka vieta. 

XI.20.7 Dalībnieki vingrinājumus izpilda ar saviem ieročiem un munīciju.  

XI.20.8 Viens dalībnieks komandu ieskaitei var izpildīt ne vairāk kā 3   

  vingrinājumus (starts 4.vingrinājumā – tikai individuāli). 

XI.20.9  Individuāli startējošie dalībnieki tiks pielaisti tikai uz brīvajām vietām. 

XI.20.10 Ložu Šaušana norisināsies Tukuma Sporta skolas šautuvē Melnezera  

  ielā 1, Tukumā, 2019.gada 25.maijā. 

XI.20.11 Dalības maksa individuālajos sporta veidos ir 15 EUR par katru  

  pieteikto dalībnieku. 



XI.20.12 Komandas vai dalībnieka neierašanās gadījumā par sacensībām 

  iemaksātā nauda netiek atgriezta. 

XI.20.13 Samaksa par dalību sacensībās jāpārskaita līdz startam un to var  

  izdarīt uz Latvijas Šaušanas federācijas kontu Swedbankā:   

  LV33HABA0551012812832, LŠF Reģ.Nr. 40008024596. 

  Šī prasība neattiecas uz ārzemju latviešiem. 

XI.20.14 Iesniedzot protestu jāiemaksā drošības nauda 20 EUR un, ja protests  

  tiek noraidīts, nauda netiek atmaksāta. 

XI.20.15 Sacensības notiek atbilstoši LŠF noteikumiem ložu šaušanā. 

XI.20.16 Pieteikumu iesniedz pilsētas /novada / kluba vadītājs norādot   

  komandas pārstāvi, dalībnieka Vārdu, Uzvārdu un    

  personas kodu. Norāda vecuma grupu un disciplīnu. Iesniedz ar  

  dalībnieku parakstiem. 

  Pieteikumi jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi gatis@saufed.lv  

  līdz 21.05.2019 plkst. 12.00. 

XI.20.17 Uzvarētāju apbalvošana: individuālos uzvarētājus (1.-3.vietu)   

  apbalvo katrā vingrinājuma un katrā vecuma grupā atsevišķi vīriešiem 

  un sievietēm ar LSVS piešķirtajām medaļām un diplomiem.  

  Komandām – uzvarētājus, 2. un 3.vietas ieguvējus kopvērtējumā  

  apbalvo ar diplomiem. 

Sacensību organizēšana un vadība: Sacensības organizē Latvijas šaušanas 

federācija (LŠF) kopā ar Tukuma Sporta skolu. LŠF nodrošina sacensības ar 

mērķiem. Tieša sacensību vadība – LŠF norīkotajai tiesnešu kolēģijai. 

 


