
LATVIJAS 2020.GADA ČEMPIONĀTS LIETIŠĶAJĀ ŠAUŠANĀ  

N O L I K U M S  

1.Mērķis un uzdevumi. 

Veicināt šaušanas sporta attīstību Latvijā un paaugstināt šaušanas iemaņas LR IeM un AM struktūrvienībās. Noteikt 
NBS komandu startiem CISM čempionātos. Noskaidrot labākos Latvijas individuālos šāvējus un komandas atsevišķos 

vingrinājumos.  

2.Vieta un laiks. 

Sacensības notiks Ādažu šautuvē 2020.gada 4. un 5.septembrī. (Vērtējuma pamatsumma tiks uzskatīta par 
Latvijas kausa II etapa rezultātu).  

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, mācību centri un sporta klubi, 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 2020.gadu, un, jebkurš 
Latvijas iedzīvotājs, kurš ir iegādājies individuālo licenci (gada – 10 Eur), kam ir atļauja ieroča nēsāšanai/glabāšanai un 

attiecīga munīcija. Katra organizācija sacensībām var pieteikt tikai vienu komandu. 

Individuālajā vērtējumā dalībnieki dalās divās grupās: 1.grupa - vīrieši (22 gadi un vecāki). 2.grupa - vīrieši 18-21 

gadu vecuma un sievietes. Vingrinājumā DP-A visi dalībnieki startē kopējā konkurencē. 

Komandas sastāvs vingrinājumā – dalībnieku skaits neierobežots. Vērtē labāko četru vingrinājumu pabeigušo 
dalībnieku summu. Komandas četriniekā obligāti jāstartē vismaz vienam dalībniekam no otrās (2.) grupas. Ja šī 

prasība netiek ievērota, vai komandā kopā startē mazāk kā četri dalībnieki - komanda tiek uzskatīta par nepilnīgu un 

komandu punktus nesaņem. 

Mērķu mainītājus nodrošina katra organizācija. Katra komanda nodrošina vismaz vienu sertificētu tiesnesi katrai 
sacensību dienai, vai iemaksā 20 Eur par organizāciju, kas startē bez tiesneša. 

5.Programma.  

Vingrinājumu izpildes nosacījumi. Individuālais un komandu vērtējums ir šādos vingrinājumos:  

DP-3+ Šaušana ar dienesta pistoli (kalibrs 7,62-11,45mm) distancē, mērķis Nr.4, ar vienu vai abām rokām, 3 

piešaudes šāvieni, laiks 1 minūte un 40 ieskaites šāvieni 4 sērijās ar laiku 5 minūtes katrai 10 šāvienu sērijai. Mēlītes 
nospiediens ne mazāks par 1,360 kg. Vingrinājumu drīkst izpildīt tikai ar pilnapvalka lodēm tērauda, kapara vai misiņa 

apvalkā! 

DP-4+ Šaušana ar dienesta pistoli (kalibrs 7,62-11,45mm) 25 m distancē, mērķis Nr.4 (melnais aplis). 

- piešaudē 6 šāvienu sērija, laiks 3 minūtes, ieskaitē četras sērijas: 

- 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. 
- Papildus sērija 7 ieskaites šāvieni 15 sekundēs ar abām rokām. 

Mēlītes nospiediens ne mazāks par 1,360 kg. Vingrinājumu drīkst izpildīt tikai ar pilnapvalka lodēm tērauda, kapara vai 

misiņa apvalkā! 
 

DP-A (individuāli) Ātršaušana ar pistoli (kalibrs 7,62-11,45mm) 25m pa silueta figūras mērķi ar apļiem ar laika 
ierobežojumu. Šaušana turot ieroci ar vienu roku. Silueta mērķi EM - melna figūra ar apļiem. Izpildes kārtība: 

- Sagatavošanās laiks 3 min. Tiek izņemti ieroči, magazīnas un 35 patronas. Sagatavo tālskatīšanas ierīces. Atļauts 
pacelt ieročus mērķa virzienā bez magazīnām un izpildīt “sauso” šāvienu bez munīcijas. 

- Pielādēšana pēc komandas “pielādēt” 1 min. 

- Komanda “uzmanību”, pēc šīs komandas roka jānolaiž 45 gr.leņķī, seko skaņas signāls vingrinājuma izpildes startam.  
- Piešaudē 5 šāvieni pa vienu mērķi 10 sek.– rezultātu apskate. 

- Ieskaite 6 sērijās: 
  1. un 2.sērija - 5 šāvieni 10 sekundēs; 

  3. un 4.sērija - 5 šāvieni 8 sekundēs; 

  5. un 6.sērija - 5 šāvieni 6 sekundēs; 



Katrai sērijai: 5 patronas magazīnā, patrona patrontelpā, rokas leņķis 45 gr. Starta signāls ar šaušanas taimeri 

atbilstoši sērijas laika ierobežojumam. Pēc sērijas, rezultātu apskate tālskatī. Ja šāviens izpildīts ārpus laika 

ierobežojuma, tiek anulēts labākais trāpījums mērķī. 
 

ATŠ -5+ Jebkura kalibra triecienšautene vai pusautomātiskā karabīne ar standarta aprīkojumu 300 m distancē, ieroču 

kalibrs 5,45 - 8mm, stobra garums līdz 520mm. Aizliegts izmantot optisko un/vai kolimatora tēmekli, 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; 

- Papildus sērija stāvus - 10 ieskaites šāvieni, 5 min; 
Triecienšautenēm AK 4 m75, kā arī jebkurai citai triecienšautenei, kuras čaulīšu izmetējs apdraud apkārt esošo 

veselību, ir obligāti jābūt uzstādītam čaulīšu atsitējam! 

 
Šāvējs katram šaušanas stāvoklim trieciena šautenes magazīnā 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, mērķis Nr.4. 

Vingrinājums tiek izpildīts divās sērijās: 
- Neierobežota piešaude un 20 ieskaites šāvieni ar kopējo laiku 25 min,  

- Papildus sērija - 10 ieskaites šāvieni, laiks 10 min; 

Nedrīkst ieroci iestiprināt statīvā, starp ieroci (šauteni ar visiem 
piestiprinājumiem (sliedi, utt.)) un statīvu nedrīkst būt mazāk kā 5mm brīvai 
atstarpei no katras puses (skatīt attēlu nr. 1). Šautenei ir brīvi jāpārvietojās pa 

statīvu uz priekšu un atpakaļ, jāvar brīvi sasvērt uz abiem sāniem. Ieroča mēlītes 

nospiediens ne mazāks par 0,5 kg. Ieročiem, kuriem iespējams izmantot 
„šnellera” mehānismu, arī „šnellera” nospiediens nedrīkst būt mazāks par 0,5 kg. 

Šaušanas organizatori nenodrošina ar noteikumiem atbilstošiem atbalsta 
maisiņiem. Katram elektroniskajam mērķim tiek piestiprināts biezā papīra mērķis 

šāvienu kontrolei, rezultāts tiek skaitīts ar elektroniskajām mērķu iekārtām.  

Šaušana notiek pa elektroniskajiem mērķiem. Vērtējums atbilstoši elektronikas 

uzrādītajam rezultātam. Ja šāvējs uzskata, ka elektronikas rezultāts ir 
neatbilstošs, tad nekavējoties pēc vingrinājuma izpildes pie 300 metru šautuves tiesneša iesniedz protestu (papīrs un 

rakstāmie tiks sagādāti), iemaksā protestam paredzēto naudas summu un gaida tiesnešu lēmumu. 

Bise+ 16.–12. kal. gludstobra ierocis ar atklāto vai optisko tēmekli, mērķis Nr.4, distance 50 m, 3 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 (22 gadi un vecāki); 
2) Vīrieši 18-21 gadu vecuma un sievietes. 

Ja kādā no grupām startē mazāk kā seši dalībnieki, abu grupu dalībnieku rezultātus vērtē kopējā konkurencē. 

6.1 Individuālās vietas sacensībās nosaka pēc sašautās punktu summas vingrinājumā (kvalifikācijas sacensībās). Ja 
summa sakrīt, vērtē pēc sašauto centrālo desmitnieku skaita utt atbilstoši sacensību noteikumiem lietišķajā šaušanā.  

6.2 Komandu rezultātus vingrinājumos DP-3+, DP-4+, ATŠ-5+, Snaiperis+ un Bise+ nosaka pēc ieskaites dalībnieku 

sašautās lielākās punktu summas. Ja tā ir vienāda, augstāku vietu ieņem komanda, kuras dalībniekiem ir sašauti 
vairāk centra desmitnieki, ja tie sakrīt, vērtē pēc augstākās pēdējās sērijas summas. Ja arī tā ir vienāda, tad vērtē pēc 

priekšpēdējas sērijas summas utt. Ja nevar noteikt pēc šā rādītāja, tad augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir 
augstāka individuālā vieta attiecīgajā vingrinājumā. Komandām, kuras startē nepilnā sastāvā, vai nav dalībnieku no 

otras grupas, komandu punkti netiek piešķirti un netiek aprēķināti kopvērtējumā!  

6.3 Sacensībās tiek noteiktas uzvarētājas komandas kopvērtējumā. Uzvarētājus nosaka pēc lielākās punktu summas 

par komandu izcīnītajām vietām sacensību programmas atsevišķos vingrinājumos (izņemot DP-A), vērtējot 3 labākos 
vingrinājumus un  piešķirot punktus atsevišķos vingrinājumos pēc formulas:  



-par 1.vietu – P = K x 2 + 6, 

-par 2.vietu – P = K x 2+2, 

-par 3.vietu – P = K x 2-1, 
-par 4.vietu – P = K x 2- 3, 

-par 5.vietu – P = K x 2 – 5 utt., kur K – lielākais vērtējumam pieteikto komandu skaits vienā vingrinājumā (tiek 
vērtēts vienāds visos komandu vingrinājumos). Par jebkura kolektīva dalībnieka izcīnīto godalgoto vietu jebkurā 

vingrinājumā komandas kopvērtējumā piešķir papildus punktus:  

-par 1.vietu - 3 punkti, 

-par 2.vietu - 2 punkti, 
-par 3.vietu – 1 punkts. 

Par katru individuālo startu komandai kopvērtējumā piešķir papildus 0,5 punktus. Maksimālais punktu skaits, ko 
komanda var saņemt vienā vingrinājumā ir 4 punkti (par 8 dalibniekiem). Šos punktus piešķir dalībniekiem, kuri ir 

pilnībā izpildījuši visu vingrinājuma programmu. 

Vienādas summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir augstākas komandu vietas vingrinājumā DP-3. 

Ja šie rādītāji vienādi, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir augstāki individuālie rādītāji ieskaitītajos komandu 
vingrinājumos. 

Sporta klases tiks piešķirtas pēc pastāvošajiem noteikumiem vērtējot pirmās trīs ieskaites sērijas vingrinājumos DP-3+, 

DP-4+, ATŠ-5+, pirmās divas ieskaites sērijas vingrinājumā Bise un pirmo ieskaites sēriju (20 ieskaites šāvieni) 

vingrinājumā Snaiperis+.  

Rezultāti, pēc kuriem nosaka sporta klases, tiek vērtēti kā ieskaite Latvijas kausa II etapā. 

7.Apbalvošana. 

Individuālos uzvarētājus, 2. un 3. vietas ieguvējus katrā vingrinājumā un grupā atsevišķi apbalvo ar LŠF diplomiem un 
medaļām. Uzvarētājas komanda kopvērtējumā saņem LŠF diplomu un ceļojošo kausu, 2. un 3. vietas ieguvējas saņem 

LŠF diplomus un kausus. Komandas dalībnieki par 1., 2. un 3. vietu katrā vingrinājumā saņem LŠF diplomus. 

8.Finansēšana. 

Ar sacensību rīkošanu saistītie izdevumi (tiesnešu apmaksa, mērķi, balvas) tiek segta no LŠF līdzekļiem un 
iemaksātajām dalības maksām. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās, transportēšanu uz 

sacensību vietu un atpakaļ, komandējumu izmaksām, ēdināšanu, naktsmītnēm, apgādi ar ieročiem un munīciju, sedz 
komandējošās organizācijas. 

Dalības maksas par piedalīšanos sacensībās: 
-Sacensībās piedalās tikai LŠF licencēti biedri (ar starta numuru (gada licence), kas tiek piešķirts piesakoties 

sacensībām noteiktajā kārtībā). Licenzētie biedri iemaksā 7 Eur par pirmo startu, 6 Eur par otro startu un 5 Eur par 
katru nākošo startu sacensībās. Dalībnieki bez starta numura uz startu netiks pielaisti. Dalībnieku reģistrācija 

pie sacensību sekretariāta. 

9.Pieteikumi, protesti. 

Aizpildītu pieteikuma formu (pielikums nr.1) elektroniskā vai drukātā/skenetā veidā iesniegt līdz 
2020.gada 11.augusta plkst.12.00, norādot vēlamo starta dienu, maiņu vai laiku, kā arī citu svarīgu 

informāciju (kā piemēram, ja kolektīvam ir viens ierocis uz 2 šāvējiem vienā vingrinājumā). 

Nepieciešams norādīt tiesneša Vārdu un uzvārdu! Komandas vai individuālie dalībnieki, kas nav 
iesnieguši pieteikumus līdz noteiktajam datumam, var netikt reģistrēti.  

Mandātu komisija sacensību vietā var pieprasīt no komandas pārstāvjiem uzrādīt dokumentus, kas apliecina dalībnieku 

piederību dotajam kolektīvam. Ja licenzētais biedrs aizmirsis savu starta numuru, sacensībās jāpērk jauns 

(vienreizējais) numurs. Protestus rakstveidā pieņem tikai iemaksājot 50 Eur, ne vēlāk kā 30 minūtes pēc iepriekšējo 
rezultātu paziņošanas (vingrinājumā snaiperis uzreiz pēc vingrinājuma izpildes). Ja protestu apmierina, nauda tiek 

atmaksāta, ja nē - nauda paliek sacensību balvu fondā. 

Pieteikuma forma nolikumu sadaļā ir pieejama arī MS Word formātā  
 
Katram dalībniekam (vai organizācijai vienoti) ir jāiesniedz apliecinājums par COVID-19 (pielikums nr.2) 

 
 
 
 



 
Pielikums nr.1 

Individuāliem dalībniekiem lūdzam uzmantot elektronisko pieteikuma formu.  
Saite -  pieteikties (https://ej.uz/ho7k) (IESNIEGT LĪDZ 11.08.2020 plkst. 12.00)  
 

KOLEKTĪVĀ PIETEIKUMA FORMA:  IESNIEGT LĪDZ 11.08.2020 plkst. 12.00 

Latvijas 2020.g.čempionāts lietišķajā šaušanā Iesniegt līdz norādītajam termiņam pa epastu: 
gatis@saufed.lv, tel./whatsapp: +371 28377814 
vai ierodoties federācijā, Cieceres ielā 9, Rīgā 

KOMANDAS (oarganizācijas)  
NOSAUKUMS: 
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#      Tiesnesis tiesneša kategorija: 

# Komandas pārstāvis:   

 (Vārds, Uzvārds) (paraksts) 

  Pārstāvja mob.tel.:   

 

https://ej.uz/ho7k
https://ej.uz/ho7k


 

Pielikums nr.2 

Sacensību galvenajam sekretāram 

Apliecinājums. 

 

Ar parakstu apliecinu, ka: 

1. Man nav elpceļu infekcijas pazīmes – iesnas, klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra. 

2. Pēdējo 14 dienu laikā neesmu apmeklējis un neesmu bijis saskarē ar personu, kura apmeklējusi  

COVID-19 vīrusa skartās valstis pec kurām ir noteikta 14 dienu karantīna. 

N.p.k. Vārds, Uzvārds Paraksts* 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Datums* ___________________ 

* paraksts un datums tiek aizpildīti sacensību dienā. 


