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N O L I K U M S 
Rīgas ložu šaušanas sporta veterānu atklātajām 

2020.gada 50.meistarsacīkstēm un ceļojošo balvu izcīņai 

 
1. Mērķis un uzdevumi.   

            Aktivizēt ložu šaušanas sporta nodarbības sporta veterānu vidū. 

            Noskaidrot labākos atsevišķās vecuma grupās. 
 

2. Sacensību laiks, vieta, vadība 

     Sacensības notiks 2020.g.21.martā Rīgā, Zemessardzes šautuvē (bij. Sporta kluba “Aurora” 

šautuvē), Cieceres ielā 9. 

     Dalībnieku pieteikšanās startam sacensību vietā no plkst. 9.30 līdz 13.00. 

     Sacensību sākums plkst. 10.00. 

     Sacensības organizē un vada kluba valde un ložu šaušanas sekcija. Tiešā vadība – sekcijas 

apstiprinātā tiesnešu kolēģija. Galvenais tiesnesis – Boriss Zavadskis (mob.t.29583963). 

 

3. Sacensību dalībnieki. 

            Sporta veterāni atbilstošās vecuma grupās: 

  vīrieši   A grupa  40 – 54 gadi            (1980.- 1966.g.dzim.) 

    B grupa  55 gadi un vecāki    (1965.g.dzim. un vecāki) 

                   sievietes A grupa  40 – 54 gadi            (1980.- 1966.g.dzim.) 

    B grupa  55 gadi un vecākas (1965.g.dzim. un vecākas) 

 

4. Programma un vērtējums. 

      Vīriešiem un sievietēm – MŠ-30 (mazkalibra šautene, 30 šāvieni) 

                                                           MP-30 (mazkalibra pistole, 30 šāvieni) 

                   Vingrinājumu MŠ-30 un MP-30 uzvarētājus noskaidro katrā vingrinājumā un vecuma 

            grupā sievietēm un vīriešiem. 

                    Abu vingrinājumu kopsummā ceļojošo balvu ieguvējus noskaidro kopēji abās vecuma  

           grupās, kā sieviešu, tā vīriešu vērtējumā. Vienādu rezultātu gadījuma augstāka vieta tiek  

           piešķirta dalībniekam ar augstāko vietu vingrinājumā MŠ-30. 

 

5. Apbalvošana. 

              1.-3. vietu ieguvējus – dalībniekus no Latvijas - apbalvos ar diplomiem  katrā 

vingrinājumā un vecuma grupā. Kopvērtējumā – 1.-3. vietas apbalvos ar diplomiem, uzvarētājus  

ar ceļojošām  balvām. Godalgoto vietu ieguvējus no citām valstīm (individuāli vai kopvērtējumā) 

apbalvos ar diplomiem. 

 

6. Pieteikumi. 

               Pieteikšanās starta vietā. Par savu veselības stāvokļi ir atbildīgs pats dalībnieks. 

               Sacensību sarīkošanas izdevumus daļēji sedz kluba valde un dalībnieku iemaksas. Pārēji  

    izdevumi, ieroči, patronas u.c. uz dalībnieku rēķina. 

                Dalības maksa: „A” grupā EUR 3,50 par katru startu; 

                                                „B” grupā EUR 2,00 par katru startu. 
 

Rīgas ložu šaušanas sekcija 


