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25m PISTOL TEAM EVENT

25 m pistole, komandu vingrinājums

1. Šaušanas disciplīna Pistole

2. Vingrinājuma veids Komanda (3 sportisti)

3. Vingrinājuma nosaukums 25 m pistole sieviešu komandām

25 m pistole sieviešu junioru komandām

4. Dalībnieku skaits katrā 

komandā
3 sportistes no katras nacionālās federācijas 

5. Izpilde

 • kvalifikācija (sastāv no 2 posmiem)

 • fināls (sastāv no mača par bronzas medaļām un mača par sudraba / zelta 

medaļām)

6. Mērķi Elektroniskie mērķi kvalifikācijai un finālam

7. Šautuve
Kvalifikācijas sacensības notiek kvalifikācijas šautuvē, bet fināli - finālu 

šautuvē

8. Komandu rezultāti
Komandu rezultātus un komandu vietas kvalifikācijā veido trīs (3) 

komandas dalībnieku kopējais rezultāts.

9. Vienādi punkti 

kvalifikācijā

Vietu noteikšana pārējai uz nākamo kārtu tiek izlemta saskaņā ar ISSF 

noteikumiem.

10. Rezultātu noteikšana 

kvalifikācijā

Pilni gabarīti ar iekšējiem desmitniekiem (atbilstoši ISSF un LŠF 

noteikumiem).

11. Kļūmes kvalifikācijā Kļūmes un bojājumus nosaka saskaņā ar ISSF noteikumiem.

12. Kvalifikācijas 1. posms    Sagatavošanās un piešaudes laiks: 3 minūtes. 

   Ieskaites šāvieni: katrs komandas dalībnieks izpilda 15 šāvienus pa apaļo 

mērķi un 15 šāvienus pa īslaicīgi redzamo mērķi (komandai kopā 90 šāvieni). 

Katrs sportists šauj neatkarīgi no komandas biedra, stāvot blakus šaušanas 

vietās. 

   Katras komandas dalībnieku rezultāti tiek summēti, un tiek noteikti 

komandu rezultāti. Astoņas (8) labākās komandas iekļūst kvalifikācijas 2. 

posmā.

13. Kvalifikācijas 2. posms

    Izsaukšana uz līnijas

    Sagatavošanās un   

piešaudes laiks

   Ieskaites šāvienu skaits

   Starp 1. posma beigām un 2. posma sagatavošanās un piešaudes laika 

sākumu  jābūt desmit (10) minūšu pārtraukumam, lai atrisinātu protestu 

situācijas, un lai tiesneši pārbaudītu mērķus. 

   Kvalifikācijas 2. posma rezultāti netiek pieskaitīti 1. posma rezultātiem. 

Visas komandas startē no nulles.

  

   Sagatavošanās un piešaudes laiks - trīs (3) minūtes.

    Ieskaites šāvieni: 3 sērijas pa īslaicīgi redzamo mērķi katrai komandas 

dalībniecei  (komandai kopā 45 šāvieni ). Katras komandas dalībnieku 

rezultāti tiek summēti, un tiek noteikti komandu rezultāti.

    1. un 2. vietas izcīnījušās komandas sacentīsies savā starpā mačā par zelta / 

sudraba medaļām. 3. un 4. vietā esošās komandas sacentīsies savā starpā 

mačā par bronzas medaļām. 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA (Pasākuma formāts)



25 m pistole, komandu vingrinājums

14. Fināls (mači par 

medaļām)

   Visu divpadsmit (12) medaļu maču dalībnieku ziņojuma sniegšanas laiks ir 

30 minūtes pirms publicētā bronzas medaļas mača sākuma laika. 

   Uz novēlotu ziņošanu attiecas ISSF noteikumi. 

   Jaunu dalībnieku numuru piešķiršana pēc kvalifikācijas. 

a. Pēc kvalifikācijas posmiem četras (4) komandas, kuras kvalificējušās 

finālam (medaļu mači - zelts / sudrabs un bronza), saņem jaunus dalībnieku 

numurus, pamatojoties uz viņu galīgo kvalifikācijas rangu. 

b. 1. vietā esošās komandas sportisti saņem numurus 11, 12 un 13.   

     2. vietā esošās komandas sportisti saņem numurus 21, 22 un 23.

     3. vietā esošās komandas sportisti saņem numurus 31, 32 un 33.  

     4. vietā esošās komandas sportisti saņem numurus 41, 42 un 43.

c. Uz numura jābūt arī SOK noteiktajai abreviatūrai  katras valsts 

nosaukumam. 

     Fināls sastāv no bronzas medaļu mača, kam seko zelta / sudraba medaļu 

mačs. Abu maču norises kārtība ir vienāda.

    Šaušanas vietu sadale.

    Bronzas medaļu mača komanda, kas pēc kvalifikācijas ierindojās trešajā 

vietā, ieņem šaušanas vietas A, B un C, bet komanda, kura ieguva 4.vietu - 

uguns pozīcijas F, G un H.

    Zelta / sudraba medaļu mača komanda, kas ierindojusies pirmajā vietā pēc 

kvalifikācijas, ieņem šaušanas vietas A, B un C, bet komanda, kas ieguvusi 

otro vietu - šaušanas vietas F, G un H.

15. Trāpījumu vērtēšana 

finālā

   Trāpījumus vērtē ar desmitdaļām un ieskaita tikai trāpījumus sākot ar  

10,2 un lielākus.

    Ieskaites šāvieni: 5 šāvienu sērijas pa īslaicīgi redzamo mērķi ar 

trāpījumiem vai netrāpījumiem 10,2 un vairāk:

       a) katrā sērijā komanda, kurai ir lielāks kopējais trāpījumu skaits 

salīdzinājumā ar otro komandu, iegūst divus (2) punktus;

       b) ja rezultāts ir vienāds, katra komanda saņem vienu (1) punktu;

       c) mačā uzvar komanda, kura pirmā sasniedz sešpadsmit (16) vai 

vairāk punktus.

16. Vienādie punkti medaļu 

mačos 

   Ja ir rezultāts ir neizšķirts, un abas komandas ir guvušas 16 punktus, mačs 

turpinās ar vienu (1) papildu sēriju, kuru izšauj katras komandas visi 

dalībnieki, lai iegūtu pārsvaru. 

   Ja rezultāts joprojām ir neizšķirts, komandas turpina šaut papildu sērijas, 

līdz tiek iegūts pārsvars.



25 m pistole, komandu vingrinājums

16a. Time-out     Treneris vai sportists var pieprasīt “Time-out ”, paceļot roku laikā, kamēr 

tiek sniegti paziņojumi pēc kārtējā  šāviena. 

    Katra komanda "Time-out"  var pieprasīt tikai vienu reizi mača par 

medaļām laikā. Treneris var pieiet pie sportista uz ugunslīnijas un aprunāties 

ar to ne ilgāk kā trīsdesmit (30) sekundes. 

   Ja viena komanda pieprasa “Time-out ”, otras komandas treneris var 

vienlaikus pienākt un runāt ar saviem sportistiem. Tas neietekmē otras 

komandas iespēju vēlāk pieprasīt savu “Time-out ”. 

   Laikus kontrolē atbildīgais ţūrijas loceklis.

17. Fināla norise    Vispirms notiek bronzas medaļu mačs. 

   Bronzas medaļu mača sportistiem un/vai viņu treneriem jāļauj novietot 

ekipējumu paredzētajās šaušanas vietās vismaz piecpadsmit (15) minūtes 

pirms plānotā sākuma laika. Pēc tam viņiem jāatstāj uguns līnija, lai gaidītu 

izsaukšanu. 

   Šaušanas vietā nedrīkst atstāt somas vai ieroču transportēšanas kastes. 

   Pēc vismaz piecām (5) minūtēm no bronzas medaļu mača beigām un kad šie 

sportisti ir pametuši ugunslīniju, tiesneši ir pārbaudījuši mērķus, un VULT ir 

paziņojis, “UGUNSLĪNIJA IR BRĪVA”, zelta / sudraba medaļu mača 

sportistiem un/vai viņu treneriem jāļauj novietot savu ekipējumu šaušanas 

vietās. Tad viņiem jāatstāj uguns līnija, lai gaidītu izsaukšanu. 

   VULT komandas mačā par zelta/sudraba medaļām ir tādas pašas kā mačā 

par bronzas medaļām. 

   Komanda, kas uzvarējusi, tiek pasludināta par zelta medaļniekiem, bet otrās 

vietas ieguvēja - par sudraba medaļniekiem.

18. Medaļnieku prezentācija    Pēc tam, kad mačs par zelta un sudraba medaļām ir beidzies, sportistiem 

kopā ar bronzas medaļniekiem  jāierodas oficiālo fotogrāfiju veikšanai, kā arī  

uzvarētāju paziņošanai, tāpat kā individuālajā finālā.

19. Kļūmes mačos par 

medaļām

   Kļūmes vai ieroča darbības traucējumus  nedrīkst pieteikt piešaudes  sērijas 

laikā. 

   Ieskaites sērijas laikā atļauts pieteikt tikai vienu darbības traucējumu - 

kļūmi (PIEĻAUJAMO vai NEPIEĻAUJAMO). Ja ieskaites sērijas laikā 

rodas kļūme, tiesnešiem ir jānosaka, vai tā ir pieļaujamā vai nepieļaujamā. 

   Ja kļūme ir PIEĻAUJAMĀ, sportistam nekavējoties jāatkārto sērija, kamēr 

pārējie finālisti stāv blakus un gaida atkārtotās sērijas rezultātu. Sportistam ir 

15 sekundes, lai sagatavotos atkārtotajai sērijai. Jebkādas turpmākas 

atkārtotas kļūmes nav atļautas, un tiek skaitīti parādītie trāpījumi . 

   Ja kļūme ir NEPIEĻAUJAMĀ, no šīs sērijas rezultāta jāatskaita divu (2) 

trāpījumu sods.



25 m pistole, komandu vingrinājums

20. Soda punkti    Kvalifikācijas posmos par magazīnas  pielādēšanu pirms komandas 

“PIELĀDĒT / STARTS” vai pēc komandas “STOP”, nākamajai 

ieskaites  sērijai tiek piemērots divu (2) punktu sods. 

   Finālā jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas  “STARTS” vai pēc 

komandas “STOP” tiek skaitīts kā nulle. Visi citi sodi tiek piemēroti saskaņā 

ar ISSF noteikumiem.

21. Nacionālā identifikācija, 

dress-kods

   Katras valsts sportistiem jāvalkā vienāda dizaina un krāsas šaušanas 

apģērbs. 

   Valsts identifikācija uz šaušanas apģērba jānorāda šādi:

   Valsts nosaukumam, kas apzīmēts ar 3 burtiem, kā to nosaka SOK, jābūt 

jakas kabatas sānos, kas vērsta pret auditoriju, un aizmugurē, kas atrodas T-

krekla vai jakas augšdaļā.

22. Fināla noformēšana, 

skatītāju atbalsts

   Kvalifikācijas posma un medaļu maču laikā ir jāatskaņo mūzika. 

   Mūzikas programmu apstiprina Tehniskais pārstāvis.  

   Medaļu maču laikā ieteicams aktīvs skatītāju atbalsts.

23. Ārkārtas gadījumi    Visiem jautājumiem, kas kas nav minēti iepriekšējos punktos, tiek 

piemēroti ISSF Vispārējie tehniskie noteikumi . 

   Par netipiskiem vai strīdīgiem jautājumiem ţūrija lemj saskaņā ar 

Vispārējiem tehniskajiem noteikumiem katram vingrinājumam.
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Tulkoja B.Zavadskis, 

R.Deklavs

25m RAPID FIRE PISTOL MIXED TEAM EVENT

25 m Ātršaušanas pistole, jaukto komandu vingrinājums

1. Šaušanas disciplīna Ātršaušanas pistole

2. Vingrinājuma veids Jauktā komanda (2 sportisti - 1 vīrietis un 1 sieviete)

3. Vingrinājuma nosaukums
25m ātršaušanas pistole jauktās komandas                                          25m 

ātršaušanas pistole jauktās komandas junioriem

4. Dalībnieku skaits katrā 

komandā
Divi (2) sportisti no katras Nacionālās federācijas

5. Izpilde

 • kvalifikācija (sastāv no 2 posmiem)

 • fināls (sastāv no mača par bronzas medaļām un mača par sudraba / zelta 

medaļām)

6. Mērķi Elektroniskie mērķi kvalifikācijai un finālam

7. Šautuve
Kvalifikācijas sacensības notiek kvalifikācijas šautuvē, bet fināli - finālu 

šautuvē

8. Komandu rezultāti
Vietu noteikšana pārējai uz nākamo posmu tiek izlemta saskaņā ar ISSF 

noteikumiem.

9. Vienādi punkti 

kvalifikācijā
Pilni gabarīti (ar iekšējiem desmitniekiem )

10. Kļūmes kvalifikācijā Kļūmes un bojājumus nosaka saskaņā ar ISSF noteikumiem.

11. Kvalifikācijas 1.posms

   Sportisti izvietojas uz ugunslīnijas atbilstoši publicētajam starta 

sarakstam. 

   Katras komandas dalībnieki šauj no vienas uguns pozīcijas. 

   Sportistus aicina uz ugunslīniju desmit (10) minūtes pirms posma plānotā 

sākuma laika. 

   Sagatavošanās un piešaudes laiks: 3 minūtes. 

   Ieskaites šāvieni: 2 sērijas pa 5 šāvieniem 8, 6, un 4 sekundēs (komandai 

kopā 60 šāvieni).

   Katrs sportists šauj neatkarīgi no otra. Pēc VULT komandām sērijas 

notiek viena pēc otras.

    Komandas dalībnieku rezultāti tiek saskaitīti kopā. Astoņas (8) labākās 

komandas iekļūst kvalifikācijas 2. posmā. 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA (Pasākuma formāts)



25 m Ātršaušanas pistole, jaukto komandu vingrinājums

12. Kvalifikācijas 2.posms

    Izsaukšana uz līnijas

    Sagatavošanas un   

piešaudes laiks

   Ieskaites šāvienu skaits

   Starp 1.posma beigām un 2.posma sagatavošanās un piešaudes laika 

sākumu  jābūt desmit (10) minūšu pārtraukumam, lai atrisinātu protestus, un 

lai tiesneši pārbaudītu mērķus. 

   Sportistiem, kuri nekvalificējas 2.posmam, pēc iespējas ātrāk jānovāc savs 

aprīkojums no ugunslīnijas. 

   Piecas (5) minūtes pirms plānotā 2.posma sākuma laika VULT dod 

komandu: “IEĽEMIET SAVAS POZĪCIJAS”. 

   2. posma rezultāti netiek pieskaitīti 1. posma rezultātiem. Visas komandas 

startē no nulles.

    Sagatavošanās un piešaudes laiks trīs (3) minūtes.

    Ieskaites šāvieni: 2 sērijas katram komandas dalībniekam 6 un 4 

sekundēs (komandai kopā 40 šāvieni).  

    Katrs sportists šauj neatkarīgi no otra. Pēc VULT komandām sērijas 

notiek viena pēc otras.

   Komandas dalībnieku rezultāti tiek saskaitīti kopā, un tiek noteikti 

komandu rezultāti. Četras (4) labākās komandas iekļūst finālā. 

   1. un 2. vietas izcīnījušās komandas sacentīsies savā starpā mačā par zelta 

/ sudraba medaļām. 3. un 4. vietā esošās komandas sacentīsies savā starpā 

mačā par bronzas medaļām.

13. Fināls (mači par 

medaļām)

   Visu astoņu (8) medaļu maču dalībnieku ziņojuma sniegšanas laiks ir 30 

minūtes pirms publicētā bronzas medaļas mača sākuma laika. 

   Uz novēlotu ziņošanu attiecas ISSF noteikumi. 

   Jaunu dalībnieku numuru piešķiršana pēc kvalifikācijas. 

a. Pēc kvalifikācijas posmiem četras (4) komandas, kuras kvalificējušās 

finālam (medaļu mači - zelts / sudrabs un bronza), saņem jaunus dalībnieku 

numurus, pamatojoties uz viņu galīgo kvalifikācijas rangu. 

b. 1. vietā esošās komandas sportisti saņem numurus 11 un 12.   

     2. vietā esošās komandas sportisti saņem numurus 21 un 22.

     3. vietā esošās komandas sportisti saņem numurus 31 un 32.  

     Ceturtā komanda saņem numurus 41 un 42.

c. Uz numura jābūt arī SOK abreviatūrai  katras komandas nosaukumam. 



25 m Ātršaušanas pistole, jaukto komandu vingrinājums

14. Medaļu maču formāts

              Vērtēšana

   Trāpījumus vērtē ar desmitdaļām un ieskaita tikai trāpījumus  ar 

vērtību 9,7 vai lielākus.

    Ieskaites šāvieni: 5 šāvienu sērijas 4 sekundēs. 

    Katrs komandas dalībnieks šauj neatkarīgi no partnera. Sērijas notiek pēc 

kārtas pēc VULT komandām. 

    Komandas izlemj, kurš no sportistiem šauj pirmais, bet kurš otrais. 

    Katras komandas kreisajā pusē esošais sportists šauj pirmais. Katras 

komandas labajā puse esošais sportists šauj otrais.

   Komanda, kurai sērijā ir vairāk trāpījumu, iegūst 2 punktus. Vienāda 

trāpījumu skaita gadījumā katra komanda iegūst vienu punktu. 

   Mača  uzvarētāja ir komanda, kura pirmā iegūst 9 punktus.

15. Vienādie punkti medaļu 

mačos 

   Ja ir neizšķirts, un abas komandas ir guvušas 9 punktus, mačs turpinās ar 

vienu (1) papildu sēriju, kuru izšauj katras komandas abi dalībnieki, lai 

pārtrauktu neizšķirtu. 

   Ja rezultāts joprojām ir neizšķirts, komandas turpina šaut papildu sērijas, 

līdz tiek iegūts pārsvars.

15a. Time-out

    Treneris vai sportists var pieprasīt “Time-out ”, paceļot roku laikā, kamēr 

tiek sniegti paziņojumi pēc kārtēja  šāviena. 

    Katra komanda Time-out var pieprasīt tikai vienu reizi mača par 

medaļām laikā. Treneris var pieiet pie sportista uz ugunslīnijas un 

aprunāties ar to ne ilgāk kā trīsdesmit (30) sekundes. 

   Ja viena komanda pieprasa “Time-out ”, otras komandas treneris var 

vienlaikus pienākt un runāt ar saviem sportistiem. Tas neietekmē otras 

komandas iespēju vēlāk pieprasīt savu “Time-out ”. 

   Laikus kontrolēs atbildīgais ţūrijas loceklis.

16. Fināla norise

   Vispirms notiek bronzas medaļu mačs. 

   Katrā iekārtu grupā nostājas divi sportisti. Katrai grupai tiek izmantota 

1,50 m x 1,50 m šaušanas stacija. Sportistiem  jāieņem vietas šaušanas 

stacijas kreisajā un labajā pusē tā, lai vismaz viena (1) pēda pieskartos 

līnijai, kas iezīmē šaušanas stacijas kreiso vai labo pusi.

   Komanda, kura pēc kvalifikācijas ir 3.vietā , šauj no šaušanas stacijas A, 

bet komanda, kura ierindojās 4.vietā - no šaušanas stacijas B.

   Bronzas medaļu mača sportistiem un/vai viņu treneriem jāļauj novietot 

ekipējumu paredzētajās šaušanas vietās vismaz piecpadsmit (15) minūtes 

pirms plānotā sākuma laika. Pēc tam viņiem jāatstāj uguns līnija, lai gaidītu 

izsaukšanu uz līniju. 

   Uguns pozīcijā nedrīkst atstāt somas vai transportēšanas kastes. 

   Pēc vismaz piecām (5) minūtēm no bronzas medaļu mača beigām un kad 

šie sportisti ir pametuši ugunslīniju, tiesneši ir pārbaudījuši mērķus, un 

VULT ir paziņojis, ka “UGUNSLĪNIJA IR BRĪVA”, zelta / sudraba 

medaļu mača sportistiem un/vai viņu treneriem jāļauj novietot savu 

ekipējumu uguns pozīcijās. Tad viņiem jāatstāj uguns līnija, lai gaidītu 

izsaukšanu uz līniju.    



25 m Ātršaušanas pistole, jaukto komandu vingrinājums

   Komanda, kurai pēc kvalifikācijas ir 1.vietā , šauj no šaušanas stacijas A, 

bet komanda, kura ierindojās 2.vietā - no šaušanas stacijas B.

   Mača par zelta/sudraba medaļām formāts ir tāds pats kā mačam par 

bronzas medaļām. 

   Komanda, kas uzvar, tiek pasludināta par zelta medaļniekiem, bet otrās 

vietas ieguvēja - par sudraba medaļniekiem.

17. Medaļnieku prezentācija

   Pēc tam, kad mačs par zelta un sudraba medaļām ir beidzies, sportistiem 

kopā ar bronzas medaļniekiem  jāierodas oficiālo fotogrāfiju veikšanai, kā 

arī  uzvarētāju paziņošanai, tāpat kā individuālajā finālā.

18.  Kļūmes mačos par 

medaļām

   Kļūmes vai ieroča darbības traucējumus  nedrīkst pieteikt piešaudes  

sērijas laikā. 

   Ieskaites sērijas laikā atļauts pieteikt tikai vienu darbības traucējumu - 

kļūmi (PIEĻAUJAMO vai NEPIEĻAUJAMO). Ja ieskaites sērijas laikā 

rodas kļūme, tiesnešiem ir jānosaka, vai tā ir pieļaujamā vai nepieļaujamā. 

   Ja kļūme ir PIEĻAUJAMĀ, sportistam nekavējoties jāatkārto sērija, 

kamēr pārējie finālisti stāv blakus un gaida atkārtotās sērijas rezultātu. 

Sportistam ir 15 sekundes, lai sagatavoties atkārtotajai sērijai. Jebkādas 

turpmākas atkārtotas kļūmes nav atļautas, un parādītie trāpījumi tiek 

skaitīti. 

   Ja kļūme ir NEPIEĻAUJAMĀ, no šīs sērijas rezultāta jāatskaita divu (2) 

trāpījumu sods.

19. Soda punkti

   Kvalifikācijas posmos par magazīnas  pielādēšanu pirms komandas 

“PIELĀDĒT / STARTS” vai pēc komandas “STOP”, nākamajai 

ieskaites  sērijai tiek piemērots divu (2) punktu sods. 

   Finālā jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas  “STARTS” vai pēc 

komandas “STOP” tiek skaitīts kā nulle. Visi citi sodi tiek piemēroti 

saskaņā ar ISSF noteikumiem.

20. Nacionālā identifikācija, 

dress-kods

   Katras valsts sportistiem jāvalkā vienāda dizaina un krāsas šaušanas 

apģērbs. 

   Valsts identifikācija uz šaušanas apģērba jānorāda šādi:

   Valsts nosaukumam, kas apzīmēts ar 3 burtiem, kā to nosaka SOK, jābūt 

jakas kabatas sānos, kas vērsta pret auditoriju, un aizmugurē, kas atrodas T-

krekla vai jakas augšdaļā.

21. Fināla noformēšana, 

skatītāju atbalsts

   Kvalifikācijas posma un medaļu maču laikā ir jāatskaņo mūzika. 

   Mūzikas programmu apstiprina Tehniskais pārstāvis.  

   Medaļu maču laikā ieteicams aktīvs skatītāju atbalsts.

22. Ārkārtas gadījumi

   Visiem jautājumiem, kas kas nav minēti iepriekšējos punktos, tiek 

piemēroti ISSF Vispārējie tehniskie noteikumi . 

   Par netipiskiem vai strīdīgiem jautājumiem ţūrija lemj saskaņā ar 

Vispārējiem tehniskajiem noteikumiem katram vingrinājumam.



ISSF. 15.09.2020.

Tulkoja B.Zavadskis, 

R.Deklavs 25m RAPID FIRE PISTOL TEAM EVENT

25 m. Ātršaušanas pistole, komandu vingrinājums

1. Šaušanas disciplīna Ātršaušanas pistole

2. Vingrinājuma veids Komanda (3 sportisti)

3. Vingrinājuma nosaukums Vīrieši

Vīrieši juniori

4. Dalībnieku skaits katrā 

komandā

Trīs (3) dalībnieki no katras Nacionālās federācijas.

5. Izpilde  • kvalifikācija (sastāv no 2 posmiem)

 • fināls (sastāv no mača par bronzas medaļām un mača par sudraba / zelta 

medaļām)

6. Mērķi Elektroniskie mērķi kvalifikācijai un finālam

7. Šautuve Kvalifikācijas sacensības notiek kvalifikācijas šautuvē, bet fināli - finālu 

šautuvē

8. Komandu rezultāti Komandu rezultātus un komandu vietas kvalifikācijā veido trīs (3) 

komandas dalībnieku kopējais rezultāts.

9. Vienādi punkti 

kvalifikācijā

Vietu noteikšana pārējai uz nākamo posmu tiek izlemta saskaņā ar ISSF 

noteikumiem.

10. Rezultātu noteikšana 

kvalifikācijā

Pilni gabarīti ar iekšējiem desmitniekiem (atbilstoši ISSF un LŠF 

noteikumiem).

11. Kļūmes kvalifikācijā Kļūmes un bojājumus nosaka saskaņā ar ISSF noteikumiem.

12. Kvalifikācijas 1.posms    Sportistu sadalījums pa iekārtām tiek veikts atbilstoši publicētajam starta 

sarakstam. Sportisti tiek izsaukti uz uguns līniju desmit (10) minūtes pirms 

plānotā maiņas sākuma laika. Sagatavošanās un piešaudes laiks: 3 minūtes. 

   Ieskaites šāvieni: katrs komandas dalībnieks izpilda 2 sērijas 8, 6 un 4 

sekunţu laikā (komandai kopā 90 šāvieni). Katrs sportists šauj neatkarīgi no 

komandas biedra, stāvot blakus šaušanas vietās. 

   Katras komandas dalībnieku rezultāti tiek summēti, un tiek noteikti 

komandu rezultāti. Astoņas (8) labākās komandas iekļūst kvalifikācijas 2. 

posmā.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA (Pasākuma formāts)



25 m. Ātršaušanas pistole, komandu vingrinājums

13. Kvalifikācijas 2.posms

    Izsaukšana uz līnijas

    Sagatavošanas un   

piešaudes laiks

   Ieskaites šāvienu skaits

   Starp 1.posma beigām un 2.posma sagatavošanās un piešaudes laika 

sākumu  jābūt desmit (10) minūšu pārtraukumam, lai atrisinātu jebkādus 

protestus, un lai tiesneši pārbaudītu mērķus. 

   Sportistiem, kuri nekvalificējas 2.posmam, pēc iespējas ātrāk jānovāc savs 

aprīkojums no uguns līnijas. Piecas (5) minūtes pirms plānotā 2.posma 

sākuma laika VULT dos komandu: “IEŅEMIET SAVAS POZĪCIJAS”. 

   2. posma rezultāti netiek pieskaitīti pie 1. posma rezultātiem. Visas 

komandas startē no nulles.

    Sagatavošanās un piešaudes laiks trīs (3) minūtes.

    Ieskaites šāvieni: 4 sērijas katram komandas dalībniekam 4 sekundēs 

(komandai kopā 60 šāvieni ). Katras komandas dalībnieku rezultāti tiek 

summēti, un tiek noteikti komandu rezultāti. Četras (4) labākās komandas 

iekļūst finālā. 

   1. un 2. vietas izcīnījušās komandas sacentīsies savā starpā mačā par zelta 

/ sudraba medaļām. 3. un 4. vietā esošās komandas sacentīsies savā starpā 

mačā par bronzas medaļām.

14. Fināls (mači par 

medaļām)

   Visu divpadsmit (12) medaļu maču dalībnieku ziņojuma sniegšanas laiks 

ir 30 minūtes pirms publicētā bronzas medaļas mača sākuma laika. 

   Uz novēlotu ziņošanu attiecas ISSF noteikumi. 

   Jaunu dalībnieku numuru piešķiršana pēc kvalifikācijas. 

a. Pēc kvalifikācijas posmiem četras (4) komandas, kuras kvalificējušās 

finālam (medaļu mači - zelts / sudrabs un bronza), saņem jaunus dalībnieku 

numurus, pamatojoties uz viņu galīgo kvalifikācijas rangu. 

b. 1. vietā esošās komandas sportisti saņem numurus 11,12 un 13.   

     2. vietā esošās komandas sportisti saņem numurus 21, 22 un 23.

     3. vietā esošās komandas sportisti saņem numurus 31, 32 un 33.  

     Ceturtā komanda saņem numurus 41, 42 un 43.

c. Uz numura jābūt arī SOK abreviatūrai  katras komandas nosaukumam. 

     Fināls sastāv no bronzas medaļu mača, kam seko zelta / sudraba medaļu 

mačs. Abu maču norises kārtība ir vienāda.

    Šaušanas vietu sadale.

    Bronzas medaļu mača komandai, kas pēc kvalifikācijas ierindojās trešajā 

vietā, jāieņem pozīcijas (iekārtu grupas) A, B un C  kopā ar ceturtās vietas 

komandu. 

    Zelta / sudraba medaļu mača komandai, kas ierindojusies pirmajā vietā 

pēc kvalifikācijas, jāieņem pozīcijas (iekārtu grupas) A, B un C  kopā ar 

otrās vietas komandu. 

     Katrā iekārtu grupā nostājās divi sportisti. Katrai grupai tiek izmantota 

1,50 m x 1,50 m šaušanas stacija. Sportistiem  jāieņem pozīcijas šaušanas 

stacijas kreisajā un labajā pusē tā, lai vismaz viena (1) pēda pieskartos 

līnijai, kas iezīmē šaušanas stacijas kreiso vai labo pusi.



25 m. Ātršaušanas pistole, komandu vingrinājums

15. Trāpījumu vērtēšana 

finālā

   Trāpījumus vērte ar desmitdaļām un ieskaita tikai trāpījumus ar  

vērtību 9,7 vai lielāku.

    Ieskaites šāvieni: 5 šāvienu sērijas 4 sekundēs. 

    Visi trīs vienas komandas sportisti  šauj vienlaicīgi, kad visi trīs izšāvuši 

sēriju, uz ekrāna tiek parādīts kopējais rezultāts. 

   Pēc tam šauj otra komanda. Komanda, kurai sērijā ir vairāk trāpījumu, 

iegūst 2 punktus. Vienāda skaita trāpījumu gadījumā katra komanda iegūst 

vienu punktu. 

   Mača  uzvarētāja ir komanda, kura pirmā iegūst 9 punktus.

16. Vienādie punkti medaļu 

mačos 

Ja rezultāts ir neizšķirts, un abas komandas ir guvušas 9 punktus, mačs 

turpinās ar vienu (1) papildu sēriju, kuru izšauj katras komandas visi 

dalībnieki, lai pārtrauktu neizšķirtu. 

Ja rezultāts joprojām ir neizšķirts, komandas turpina šaut papildu sērijas, 

līdz tiek iegūts pārsvars.

17. Fināla norise    Vispirms notiek bronzas medaļu mačs. 

   Bronzas medaļu mača sportistiem un/vai viņu treneriem jāļauj novietot 

ekipējumu paredzētajās šaušanas vietās vismaz piecpadsmit (15) minūtes 

pirms plānotā sākuma laika. Pēc tam viņiem jāatstāj uguns līnija, lai gaidītu 

izsaukšanu uz līniju. 

   Šaušanas vietā nedrīkst atstāt somas vai transportēšanas kastes. 

   Pēc vismaz piecām (5) minūtēm no bronzas medaļu mača beigām un kad 

šie sportisti ir pametuši ugunslīniju, tiesneši ir pārbaudījuši mērķus, un 

VULT ir paziņojis, ka “UGUNSLĪNIJA IR BRĪVA”, zelta / sudraba 

medaļu mača sportistiem un/vai viņu treneriem jāļauj novietot savu 

ekipējumu šaušanas vietās. Tad viņiem jāatstāj uguns līnija, lai gaidītu 

izsaukšanu uz līniju. 

   Mača par zelta/sudraba medaļām formāts ir tāds pats kā mačam par 

bronzas medaļām. 

   Komanda, kas uzvar, tiek pasludināta par zelta medaļniekiem, bet otrās 

vietas ieguvēja - par sudraba medaļniekiem.

18. Time-out     Treneris vai sportists var pieprasīt “Time-out ”, paceļot roku laikā, kamēr 

tiek sniegti paziņojumi pēc kārtēja  šāviena. 

    Katra komanda Time-out var pieprasīt tikai vienu reizi mača par 

medaļām laikā. Treneris var pieiet pie sportista uz ugunslīnijas un 

aprunāties ar to ne ilgāk kā trīsdesmit (30) sekundes. 

   Ja viena komanda pieprasa “Time-out ”, otras komandas treneris var 

vienlaikus pienākt un runāt ar saviem sportistiem. Tas neietekmē otras 

komandas iespēju vēlāk pieprasīt savu “Time-out ”. 

   Laikus kontrolē atbildīgais ţūrijas loceklis.

19. Medaļnieku prezentācija    Pēc tam, kad mačs par zelta un sudraba medaļām ir beidzies, sportistiem 

kopā ar bronzas medaļniekiem  jāierodas oficiālo fotogrāfiju veikšanai, kā 

arī  uzvarētāju paziņošanai, tāpat kā individuālajā finālā.



25 m. Ātršaušanas pistole, komandu vingrinājums

20. Kļūmes mačos par 

medaļām

   Kļūmes vai ieroča darbības traucējumus  nedrīkst pieteikt piešaudes  

sērijas laikā. 

   Ieskaites sērijas laikā atļauts pieteikt tikai vienu darbības traucējumu - 

kļūmi (PIEĻAUJAMO vai NEPIEĻAUJAMO). Ja ieskaites sērijas laikā 

rodas kļūme, tiesnešiem ir jānosaka, vai tā ir pieļaujamā vai nepieļaujamā. 

   Ja kļūme ir PIEĻAUJAMĀ, sportistam nekavējoties jāatkārto sērija, 

kamēr pārējie finālisti stāv blakus un gaida atkārtotas sērijas rezultātu. 

Sportistam ir 15 sekundes, lai sagatavoties atkārtotajai sērijai. Jebkādas 

turpmākas atkārtotas kļūmes nav atļautas, un parādītie trāpījumi tiek 

skaitīti. 

   Ja kļūme ir NEPIEĻAUJAMĀ, no šīs sērijas rezultāta jāatskaita divu (2) 

trāpījumu sods.

21. Soda punkti    Kvalifikācijas posmos par magazīnas  pielādēšanu pirms komandas 

“PIELĀDĒT / STARTS” vai pēc komandas “STOP”, nākamajai 

ieskaites  sērijai tiek piemērots divu (2) punktu sods. 

   Finālā jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas  “STARTS” vai pēc 

komandas “STOP” tiek skaitīts kā nulle. Visi citi sodi tiek piemēroti 

saskaņā ar ISSF noteikumiem.

22. Nacionālā identifikācija, 

dress-kods

   Katras valsts sportistiem jāvalkā vienāda dizaina un krāsas šaušanas 

apģērbs. 

   Valsts identifikācija uz šaušanas apģērba jānorāda šādi:

   Valsts nosaukumam, kas apzīmēts ar 3 burtiem, kā to nosaka SOK, jābūt 

jakas kabatas sānos, kas vērsta pret auditoriju, un aizmugurē, kas atrodas T-

krekla vai jakas augšdaļā.

23. Fināla noformēšana, 

skatītāju atbalsts

   Kvalifikācijas posma un medaļu maču laikā ir jāatskaņo mūzika. 

   Mūzikas programmu apstiprina Tehniskais pārstāvis.  

   Medaļu maču laikā ieteicams aktīvs skatītāju atbalsts.

24. Ārkārtas gadījumi    Visiem jautājumiem, kas kas nav minēti iepriekšējos punktos, tiek 

piemēroti ISSF Vispārējie tehniskie noteikumi . 

   Par netipiskiem vai strīdīgiem jautājumiem ţūrija lemj saskaņā ar 

Vispārējiem tehniskajiem noteikumiem katram vingrinājumam.



ISSF. 15.09.2020.

Tulkoja B.Zavadskis, R.Deklavs 50m  3 POSITION RIFLE MIXED TEAM EVENT

50 m. Mazkalibra šautene, 3 pozīcijas, jauktās  komandas

1. Šaušanas disciplīna Šautene

2. Vingrinājuma veids Jauktā komanda (2 sportisti - 1 vīrietis un 1 sieviete)

3. Vingrinājuma nosaukums 50 m šautene 3 pozīcijas jauktās komandas

50 m šautene 3 pozīcijas jauktās komandas junioriem

4. Dalībnieku skaits katrā 

komandā

Divi (2) sportisti no katras Nacionālās federācijas

5. Izpilde 2. posmi:

 • kvalifikācija (sastāv no 2 posmiem)

 • fināls (sastāv no mača par bronzas medaļām un mača par sudraba / zelta 

medaļām)

6. Mērķi Elektroniskie mērķi kvalifikācijai un finālam

7. Šautuve Kvalifikācijas sacensības - kvalifikācijas šautuvē

Fināla sacensības - finālu šautuvē

8. Vienādi punkti kvalifikācijā Vietu noteikšana pārējai uz nākamo posmu tiek izlemta saskaņā ar ISSF 

noteikumiem.

9. Rezultātu noteikšana 

kvalifikācijā

Pilni gabarīti (ar iekšējiem desmitniekiem )

10. Kļūmes kvalifikācija Kļūmes un bojājumus nosaka saskaņā ar ISSF noteikumiem.

11. Kvalifikācijas 1.posms

      Izsaukšana uz līnijas

     Sagatavošanas un 

piešaudes laiks

     Šāvienu skaits

   Sportisti izvietojas uz ugunslīnijas atbilstoši publicētajam starta 

sarakstam. 

   Katras komandas dalībnieki šauj viens otram blakus. 

   Katrs sportists šauj neatkarīgi no sava komandas biedra. 

   Sportistus aicina uz ugunslīniju piecpadsmit (15) minūtes pirms posma 

plānotā sākuma laika. 

   Sagatavošanās un piešaudes laiks: 10 minūtes. 

   Katrs sportists šauj 15 šāvienus katrā šaušanas stāvoklī secībā: no ceļa - 

guļus - stāvus (komandai kopā 90 šāvieni) 50 minūšu laikā. Katrs sportists 

ir atbildīgs par savu šautenes un aksesuāru pielāgošanu, nomainot  

šaušanas stāvokļus un veicot katrā stāvoklī piešaudes šāvienus un visus 45 

ieskaites šāvienus atvēlētajā laikā. 

   Katras komandas dalībnieku rezultāti tiek summēti, un tiek noteikti 

komandu rezultāti. Astoņas (8) labākās komandas iekļūst kvalifikācijas 

2.posmā. 

   Vienādu rezultātu gadījumā piemēro ISSF noteikumus komandu 

kopvērtējumam.

12. Kvalifikācijas 2.posms

   Izsaukšana uz līnijas

   Starp kvalifikācijas 1.posmu un 2.posma sagatavošanās un piešaudes laika sākumu 

jābūt piecpadsmit (15) minūšu pauzei, lai varētu parādīt rezultātus, izskatīt protestus, 

kā arī  pārbaudīt un nomainīt mērķus. 

   No 1.posma kvalificējušās komandas pāriet uz noteiktām šaušanas vietām tā, lai 

komandu dalībnieki būtu novietoti viens otram blakus, un starp komandām būtu 

rezerves šaušanas vieta. Katras komandas dalībnieki šauj viens otram blakus.

    Katras komandas šaušanas vietas tiek sadalītas nejaušas izvēles veidā ar 

programmatūras palīdzību. 

    2. posma rezultāti netiek pieskaitīti 1. posma rezultātiem. Visas komandas startē no 

nulles. 

Sportistiem, kuri nekvalificējas 2.posmam, pēc iespējas ātrāk jānoņem savs aprīkojums 

no šautuves. 

   VULT dod sportistiem komandu “IEĽEMIET JŪSU POZĪCIJAS” desmit (10) 

minūtes pirms plānotā 2.posma sākuma laika. Viņiem tiek dotas piecas (5) minūtes, lai 

pirms sagatavošanās un piešaudes laika sākuma uzstādītu aprīkojumu tam paredzētajās 

šaušanas vietās.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA (Pasākuma formāts)



50 m. Mazkalibra šautene, 3 pozīcijas, jauktās  komandas

   Sagatavošanas un piešaudes laiks

   Alternatīvā izvietošana

   Ieskaites šāvienu skaits

    Piecas (5) minūtes sagatavošanās un piešaudes laiks.

    Ja 1. kvalifikācijas posmā ir tikai viena maiņa un grafiks vai šautuves apstākļi 

atļauj, sportisti var palikt savās sākotnējās šaušanas vietās arī   2.posmā. Šajā 

gadījumā VULT  dod sportistiem astoņas (8) minūtes pirms paredzētā 2.posma 

sākuma laika. Tad dod trīs (3) minūtes, lai ieņemtu šaušanas vietas pirms 

sagatavošanās un piešaudes laika sākuma. 

   Katrs sportists katrā šaušanas stāvoklī izšauj 10 šāvienus secībā: no ceļa - guļus - 

stāvus   (komandai kopā 60 šāvieni) 35 minūšu laikā. 

   Tāpat kā 1.posmā, katrs sportists ir atbildīgs par savu šautenes un aksesuāru 

pielāgošanu, nomainot šaušanas stāvokļus, veicot piešaudes šāvienus un kopā izdarot 

30 ieskaites šāvienus atļautajā laikā.

    Katras komandas dalībnieku rezultāti tiek summēti, un tiek noteikti komandu 

rezultāti Četras (4) labākās komandas iekļūst finālā.

   Komandas, kas ierindojas 1. un 2.vietā, sacentīsies savā starpā mačā par zelta 

medaļām.

  Komandas, kas ierindojas 3. un 4. vietā, sacentīsies savā starpā mačā par bronzas 

medaļām.

13. Fināls (mači par medaļām)    Fināls sastāv no mača par bronzas medaļām, kam seko mačs par zelta un 

sudraba medaļām. Abu maču norises procedūra ir vienāda. 

  Visiem divpadsmit (12) sportistiem, kuri kvalificējušies finālam, jāpiesakās 

fināla sacensību sagatavošanas zonā ar visu nepieciešamo aprīkojumu, vismaz 

trīsdesmit (30) minūtes pirms plānotā sākuma laika.  Ja viens vai divi komandas 

dalībnieki nepiesakās laikā, no pirmās fināla sērijas rezultāta tiek atskaitīti divi 

(2) soda punkti. Katru komandu var pavadīt viens treneris.

   Ja uzvarētāju apbalvošanas ceremonija ir paredzēta uzreiz pēc fināla, visiem 

sportistiem jāpiesakās ar apbalvošanas ceremonijai piemērotu valstsvienības 

formu. Ţūrijai pieteikšanās laikā un pēc iespējas ātrāk pēc katra sportista 

ziņojuma ir jāveic aprīkojuma pārbaudes. 

   Sportistiem, kuri piedalās mačā par bronzas medaļām, vai viņu treneriem ir 

jāļauj novietot aprīkojums paredzētajās šaušanas vietās vismaz piecpadsmit (15) 

minūtes pirms plānotā sākuma laika. Pēc tam viņiem jāatstāj ugunslīnija, lai 

gaidītu izsaukšanu uz līniju. 

   Katra medaļu mača komandām, ieskaitot viņu trenerus, jābūt gataviem 

šaušanas vietu secībā, lai izsaukums uz līniju varētu notikt desmit (10) minūtes 

pirms plānotā sākuma laika. 

   Sacensību vietā (uz ugunslīnijas) nedrīkst atstāt somas vai transportēšanas 

kastes.  

   Mačos par medaļām nav vajadzīgi papildus dalībnieku numuri.

14. Medaļu maču formāts

                 vērtēšana

   Katrā komandā viens sportists šauj stāvoklī no ceļa, bet otrs - stāvus, tā, kā 

nolēmuši viņi paši un viņu treneris. Komandas trenerim jāpaziņo rezultātu 

noteikšanas ţūrijai, kurš sportists šaus katrā stāvoklī, ierodoties ziņošanas zonā 

(30 minūtes pirms fināla mača). 

   Pēc sportistu izsaukšanas uz līniju viņiem tiek dots piecas (5) minūtes ilgs 

sagatavošanās un piešaudes laiks.  

   Katrā kārtā pēc VULT komandas visi sportisti izpilda vienu šāvienu ar laika 

ierobeţojumu 50 sekundes. 

   Mačā par medaļām trāpījumus vērtē ar desmitdaļām. 

  Katrs sportists sacenšas ar attiecīgās pozīcijas sportistu otrā komandā. Katrā 

kārtā uzvarētājs iegūst divus (2) punktus savai komandai. Ja rezultāti ir vienādi, 

sportisti iegūst pa vienam (1) punktam. 

  Pirmā komanda, kas iegūst 31 punktu vai vairāk, uzvar mačā. Ja abas 

komandas ir ieguvušas vismaz 31 punktu un rezultāts ir neizšķirts, mačs 

turpinās ar vienu (1) papildu šāvienu katras komandas abiem dalībniekiem, lai 

panāktu pārsvaru. Ja rezultāti joprojām ir vienādi, šī procedūra tiek atkārtota, .
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15. Dalībnieku izvietošana uz 

ugunslīnijas

   Mačā par bronzas medaļām komanda, kas ierindojusies trešajā (3.) vietā 

pēc kvalifikācijas 2.posma, ieņem šaušanas vietas C (no ceļa) un G 

(stāvus). Ceturtajā (4.) vietā esošā komanda ieņem šaušanas vietas  D (no 

ceļa) un H (stāvus). 

   Mačā par zelta un sudraba medaļām komanda, kura pēc kvalifikācijas 

ierindojusies pirmajā (1.) vietā, ieņem šaušanas vietas C (no ceļa) un G 

(stāvus). Komanda, kas ierindojusiess otrajā (2.)  vietā, ieņem šaušanas 

vietas D (no ceļa) un H (stāvus).

16. VULT komandas  •  10 minūtes pirms noteiktā bronzas medaļu mača sākuma laika tiek dota 

komanda „SPORTISTI, UZ LĪNIJAS”.

 • Sportisti ieņem savas pozīcijas vienas (1) minūtes laikā, pēc tam seko 

paziņojums: „PIECAS MINŪTES SAGATAVOŠANĀS UN 

PIEŠAUDES LAIKS, SĀKAS”.

• Pēc 4 minūtēm un 30 sekundēm -  “30 SEKUNDES”.

• Pēc 5 minūtēm “STOP”. 

   Sportistu prezentācija - atsevišķi katrā fināla mačā par medaļām - līdzīgi 

individuālajiem fināliem.

   Pēc prezentācijas: 

• “IEĽEMIET JŪSU POZĪCIJAS”. 

Pēc vienas (1) minūtes:

• “PIRMAJAM / NĀKAMAJAM IESKAITES ŠĀVIENAM, 

PIELĀDĒT", pēc piecām (5) sekundēm - "STARTS". 

Komandu "STOP" VULT  var dot arī ātrāk, ja visi sportisti ir izšāvuši. 

Pēc katras kārtas tiek paziņots katras komandas kopējais punktu skaits. 

   Šaušanas secība tiek atkārtota līdz medaļu mača pabeigšanai, kad VULT 

paziņo “REZULTĀTI IR GALĪGIE” un nosauc komandu, kas ir 

izcīnījusi bronzas medaļas. 

   Tāds pats formāts un līdzīgas komandas tiek izmantotas arī nākamajā 

mačā - par zelta un sudraba medaļām.

17. Time-out     Treneris vai sportists var pieprasīt “Time-out ”, paceļot roku laikā, 

kamēr tiek sniegti paziņojumi pēc kārtējā  šāviena. 

    Katra komanda Time-out var pieprasīt tikai vienu reizi mača par 

medaļām laikā. Treneris var pieiet pie sportista uz ugunslīnijas un 

aprunāties ar to ne ilgāk kā trīsdesmit (30) sekundes. 

   Ja viena komanda pieprasa “Time-out ”, otras komandas treneris var 

vienlaikus pienākt un runāt ar saviem sportistiem. Tas neietekmē otras 

komandas iespēju vēlāk pieprasīt savu “Time-out ”. 

   Laikus kontrolē atbildīgais ţūrijas loceklis.

18. Laiks nomaiņai starp 

medaļu mačiem

Pēc vismaz piecām (5) minūtēm, sākot no bronzas medaļu mača beigām, 

un pēc tam, kad šie sportisti ir atstājuši ugunslīniju, mērķu līnijas tiesneši 

ir pārbaudījusi mērķus, un VULT ir paziņojis “ŠAUTUVE BRĪVA”, 

sportistiem, kas piedalās mačā par zelta / sudraba medaļām vai viņu 

treneriem  jāļauj novietot ekipējumu šautuvē. Pēc tam viņiem jāatstāj 

ugunslīnija, lai gaidītu izsaukšanu uz līniju.

19. Medaļnieku prezentācija    Pēc tam, kad mačs par zelta un sudraba medaļām ir beidzies, sportistiem 

kopā ar bronzas medaļniekiem  jāierodas oficiālo fotogrāfiju veikšanai, kā 

arī  uzvarētāju paziņošanai, tāpat kā individuālajā finālā.
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20. Kļūmes mačos par 

medaļām

   Kļūmes medaļu mačos tiek noteiktas saskaņā ar ISSF noteikumiem 

(katrā mačā par medaļām katrai komandai ir atļauta tikai viena (1) 

kļūme). 

   Sportistam var piešķirt vienu (1) ieroča nomaiņai vai defekta 

novēršanai, lai atļautu medaļu mačam turpināties bez liekas kavēšanās.

21. Soda punkti    Kvalifikācijas posmos jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas 

“SAGATAVOŠANAS UN PIEŠAUDES LAIKS SĀKAS” vai pēc 

komandas “STOP”, tiek anulēts, un noteikumu pārkāpēja pirmajam 

ieskaites šāvienam tiek piemērots divu (2) punktu sods. 

   Medaļu mačos jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas 

“STARTS” vai pēc komandas “STOP”, tiek ieskaitīts kā nulle. 

   Visi citi sodi tiek piemēroti saskaņā ar ISSF noteikumiem.

22. Nacionālā identifikācija, 

dress-kods

   Katras valsts sportistiem jāvalkā vienāda dizaina un krāsas šaušanas 

apģērbs. 

   Valsts identifikācija uz šaušanas apģērba jānorāda šādi:

   Valsts nosaukumam, kas apzīmēts ar 3 burtiem, kā to nosaka SOK, 

jābūt jakas kabatas sānos, kas vērsta pret auditoriju, un aizmugurē, kas 

atrodas T-krekla vai jakas augšdaļā.

23. Fināla noformēšana, 

skatītāju atbalsts

   Kvalifikācijas posma un medaļu maču laikā ir jāatskaņo mūzika. 

   Mūzikas programmu apstiprina Tehniskais pārstāvis.  

   Medaļu maču laikā ieteicams aktīvs skatītāju atbalsts.

24. Ārkārtas gadījumi    Visiem jautājumiem, kas kas nav minēti iepriekšējos punktos, tiek 

piemēroti ISSF Vispārējie tehniskie noteikumi . 

   Par netipiskiem vai strīdīgiem jautājumiem ţūrija lemj saskaņā ar 

Vispārējiem tehniskajiem noteikumiem katram vingrinājumam.
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50 m. Mazkalibra šautene no 3 stāvokļiem, komandu vingrinājums

1. Šaušanas disciplīna Mazkalibra šautene

2. Vingrinājuma veids Komandām

3. Vingrinājuma nosaukums 50m mazkalibra šautene no 3 stāvokļiem vīriešu komandām

50m mazkalibra šautene no 3 stāvokļiem  sieviešu komandām

50m mazkalibra šautene no 3 stāvokļiem vīriešu junioru komandām

50m mazkalibra šautene no 3 stāvokļiem sieviešu junioru komandām

4. Dalībnieku skaits katrā 

komandā

Nacionālā federācija katrā sacensībā var pieteikt vienu (1) katra dzimuma 

komandu.

5. Izpilde  • kvalifikācija (sastāv no 2 posmiem)

 • fināls (sastāv no mača par bronzas medaļām un mača par sudraba / zelta 

medaļām)

6. Mērķi Elektroniskie mērķi kvalifikācijai un finālam

7. Šautuve Kvalifikācijas sacensības notiek kvalifikācijas šautuvē.

Fināls notiek finālu šautuvē.

8. Vienādi punkti 

kvalifikācijā

Vietu noteikšana pārējai uz nākamo posmu tiek izlemta saskaņā ar ISSF 

noteikumiem.

9. Rezultātu noteikšana 

kvalifikācijā

Ar veseliem skaitļiem (atbilstoši ISSF un LŠF noteikumiem).

10. Kļūmes kvalifikācija Kļūmes un bojājumus nosaka saskaņā ar ISSF noteikumiem.

11. Kvalifikācijas 1.posms

Izsaukšana uz uguns līnijas

 Sagatavošanās un  piešaudes 

laiks

    Ieskaites šāvienu skaits

   Šaušanas vietu  sadalījums sportistiem notiek atbilstoši publicētajam 

starta sarakstam. 

   Katras komandas dalībnieki šauj viens otram blakus. Katrs sportists šauj 

neatkarīgi no citiem komandas dalībniekiem. 

   Sportisti tiek aicināti uz uguns līniju piecpadsmit (15) minūtes pirms 

plānotā sākuma laika. 

   Sagatavošanās un piešaudes laiks: 10 minūtes. 

   

Katrs sportists šauj 15 šāvienus katrā stāvoklī secībā: no ceļa -  guļus - 

stāvus (komandai kopā 135 šāvieni ) 50 minūšu laikā.

   Katrs sportists ir atbildīgs par savu šautenes un aksesuāru pielāgošanu, 

mainot šaušanas stāvokļus un veicot piešaudes šāvienus un 45 ieskaites 

šāvienus atļautajā laikā. 

   Katras komandas dalībnieku rezultāti tiek summēti, un tiek noteikti 

komandu rezultāti. Astoņas (8) komandas ar labākiem rezultātiem iekļūst 

kvalifikācijas 2.posmā.

   Vienādu rezultātu gadījumā vietas nosaka, piemērojot Noteikumus 

kopējam punktu skaitam visiem trim komandas dalībniekiem.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA (Pasākuma formāts)
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12. Kvalifikācijas 2.posms

    Izsaukšana uz līnijas

    Sagatavošanās un   piešaudes 

laiks

  

      Alternatīvā izvietošana

 Ieskaites šāvienu skaits

   Starp kvalifikācijas 1.posmu un 2.posma sagatavošanās un piešaudes laika sākumu 

jābūt piecpadsmit (15) minūšu pauzei, lai varētu parādīt rezultātus, izskatīt protestus, kā 

arī  pārbaudīt un nomainīt mērķus. 

   No 1.posma kvalificējušās komandas pāriet uz noteiktām šaušanas vietām tā, lai 

komandu dalībnieki būtu novietoti viens otram blakus, un starp komandām būtu rezerves 

šaušanas vieta. Katras komandas dalībnieki šauj viens otram blakus.

     Katras komandas šaušanas vietas tiek sadalītas nejaušas izvēles veidā ar 

programmatūras palīdzību. 

    2. posma rezultāti netiek pieskaitīti 1. posma rezultātiem. Visas komandas startē no 

nulles. 

   Sportistiem, kuri nekvalificējas 2.posmam, pēc iespējas ātrāk jānoņem savs aprīkojums 

no šautuves. 

   VULT dod sportistiem komandu “IEĽEMIET JŪSU POZĪCIJAS” desmit (10) 

minūtes pirms plānotā 2.posma sākuma laika. Viņiem tiek dotas piecas (5) minūtes, lai 

pirms sagatavošanās un piešaudes laika sākuma uzstādītu aprīkojumu tam paredzētajās 

šaušanas vietās.

     Piecas (5) minūtes sagatavošanās un piešaudes laiks. 

    Ja 1. kvalifikācijas posmā ir tikai viena maiņa un grafiks vai šautuves apstākļi atļauj, 

sportisti var palikt savās sākotnējās šaušanas vietās arī   2.posmā. Šajā gadījumā VULT  

dod sportistiem astoņas (8) minūtes pirms paredzētā 2.posma sākuma laika. Tad dod trīs 

(3) minūtes, lai ieņemtu šaušanas vietas pirms sagatavošanās un piešaudes laika 

sākuma. 

   Katrs sportists katrā stāvoklī izšauj 10 šāvienus secībā: no ceļa - guļus - stāvus  

( komandai kopā 90 šāvieni) 35 minūtēs. 

   Tāpat kā 1.posmā, katrs sportists ir atbildīgs par savu šautenes un aksesuāru 

pielāgošanu,  mainot šaušanas stāvokļus veicot piešaudes šāvienus un 30 ieskaites 

šāvienus atļautajā laikā.    Katras komandas dalībnieku rezultāti tiek summēti, un noteiktas komandu vietas. 

Četras (4) labākās komandas iekļūst finālā.

     Komandas, kas ierindojas 1. un 2.vietā, sacentīsies savā starpā mačā par zelta un 

sudraba medaļām. 

  Komandas, kas ierindojas 3. un 4. vietā, sacentīsies savā starpā mačā par bronzas 

medaļām.

13. Fināls (mači par 

medaļām)

   Fināls sastāv no mača par bronzas medaļām, kam seko mačs par zelta un 

sudraba medaļām. Abu maču norises procedūra ir vienāda. 

  Visiem divpadsmit (12) sportistiem, kuri kvalificējušies finālam, 

jāpiesakās fināla sacensību sagatavošanas zonā ar visu nepieciešamo 

aprīkojumu, vismaz trīsdesmit (30) minūtes pirms plānotā sākuma laika. Ja 

viens vai divi komandas dalībnieki nepiesakās laikā, no pirmās fināla sērijas 

rezultāta tiek atskaitīti divi (2) soda punkti. Katru komandu var pavadīt 

viens treneris.
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     Ja uzvarētāju apbalvošanas ceremonija ir paredzēta uzreiz pēc fināla, 

visiem sportistiem jāpiesakās ar apbalvošanas ceremonijai piemērotu 

valstsvienības formu. Ţūrijai pieteikšanas laikā un pēc iespējas ātrāk pēc 

katra sportista ziņojuma ir jāveic aprīkojuma pārbaudes. 

   Sportistiem, kuri piedalās mača par bronzas medaļām, vai viņu treneriem 

ir jāļauj ievietot aprīkojums paredzētajās šaušanas vietās vismaz 

piecpadsmit (15) minūtes pirms plānotā sākuma laika. Pēc tam viņiem 

jāatstāj ugunslīnija, lai gaidītu izsaukšanu uz līniju. 

   Katra medaļ mača komandām, ieskaitot viņu trenerus, jābūt gataviem 

šaušanas vietu secībā, lai izsaukums uz līniju varētu notikt desmit (10) 

minūtes pirms plānotā sākuma laika. 

   Sacensību vietā (uz ugunslīnijas) nedrīkst atstāt somas vai transportēšanas 

kastes.  

   Mačos par medaļām nav vajadzīgi papildus dalībnieku numuri.

14. Medaļu maču formāts

                 

   Vērtēšana

   Katrā komandā viens sportists šauj stāvoklī no ceļa, otrs - guļus, trešais - stāvus, 

tā, kā nolēmuši viņi paši un viņu treneris. Komandas trenerim jāpaziņo rezultātu 

noteikšanas ţūrijai, kurš sportists šaus katrā stāvoklī, ierodoties ziņošanas zonā 

(30 minūtes pirms fināla mača). 

   Pēc sportistu izsaukšanas uz līniju viņiem tiek dots piecas (5) minūtes ilgs 

sagatavošanās un piešaudes laiks.  

   Katrā kārtā pēc VULT komandas visi sportisti izpilda vienu šāvienu ar laika 

ierobeţojumu 50 sekundes. 

   Mačā par medaļām trāpījumus vērtē ar desmitdaļām. 

  Katrs sportists sacenšas ar attiecīgās pozīcijas sportistu otrā komandā. Katrā 

kārtā uzvarētājs iegūst divus (2) punktus savai komandai. Ja rezultāti ir vienādi, 

sportisti iegūst pa vienam (1) punktam. 

  Pirmā komanda, kas iegūst 46 punktu vai vairāk, uzvar mačā. Ja abas komandas 

ir ieguvušas vismaz 46 punktu, un rezultāts ir neizšķirts, mačs turpinās ar vienu 

(1) papildu šāvienu katras komandas dalībniekiem, lai panāktu pārsvaru. Ja 

rezultāti joprojām ir vienādi, šī procedūra tiek atkārtota.

15. Dalībnieku izvietošana 

uz ugunslīnijas

   Mačā par bronzas medaļām komanda, kas ierindojusies trešajā (3.) vietā 

pēc kvalifikācijas 2.posma, ieņem šaušanas vietas B (no ceļa), D (guļus) un 

F (stāvus). Ceturtajā (4.) vietā esošā komanda ieņem šaušanas vietas C (no 

ceļa), E (guļus) un G (stāvus).

   Mačā par zelta un sudraba medaļām komanda, kura pēc kvalifikācijas 

ierindojusies pirmajā (1.) vietā, ieņem šaušanas vietas B (no ceļa), D (guļus) 

un F (stāvus). Otrajā (2.) vietā esošā komanda ieņem šaušanas vietas C (no 

ceļa), E (guļus) un G (stāvus).
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16. VULT komandas  •  10 minūtes pirms paziņotā bronzas medaļu mača sākuma laika tiek dota 

komanda „SPORTISTI, UZ LĪNIJAS”.

 • Sportisti ieņem savas pozīcijas vienas (1) minūtes laikā, pēc tam seko 

paziņojums: „PIECAS MINŪTES SAGATAVOŠANAS UN 

PIEŠAUDES LAIKS, SĀKAS”.

• Pēc 4 minūtēm un 30 sekundēm -  “30 SEKUNDES”.

• Pēc 5 minūtēm “STOP”. 

   Sportistu prezentācija - atsevišķi katrā fināla mačā par medaļām - līdzīgi 

individuālajiem fināliem.

   Pēc prezentācijas: 

• “IEĽEMIET JŪSU POZĪCIJAS”. 

Pēc vienas (1) minūtes:

• “PIRMAJAM / NĀKAMAJAM IESKAITES ŠĀVIENAM, 

PIELĀDĒT", pēc piecām (5) sekundēm - "STARTS". 

Komandu "STOP" VULT  var dot arī ātrāk, ja visi sportisti ir izšāvuši. 

Pēc katras kārtas tiek paziņots katras komandas kopējais punktu skaits. 

   Šaušanas secība tiek atkārtota līdz medaļu mača pabeigšanai, kad VULT 

paziņo “REZULTĀTI IR GALĪGIE” un nosauc komandu, kas ir izcīnījusi 

bronzas medaļas. 

   Tāds pats formāts un līdzīgas komandas tiek izmantotas arī nākamajā 

mačā - par zelta un sudraba medaļām.

17. Time-out     Treneris vai sportists var pieprasīt “Time-out ”, paceļot roku laikā, kamēr 

tiek sniegti paziņojumi pēc kārtēja  šāviena. 

    Katra komanda Time-out var pieprasīt tikai vienu reizi mača par 

medaļām laikā. Treneris var pieiet pie sportista uz ugunslīnijas un 

aprunāties ar to ne ilgāk kā trīsdesmit (30) sekundes. 

   Ja viena komanda pieprasa “Time-out ”, otras komandas treneris var 

vienlaikus pienākt un runāt ar saviem sportistiem. Tas neietekmē otras 

komandas iespēju vēlāk pieprasīt savu “Time-out ”. 

   Laikus kontrolē atbildīgais ţūrijas loceklis.

18. Laiks nomaiņai starp 

medaļu mačiem

Pēc vismaz piecām (5) minūtēm, sākot no bronzas medaļu mača beigām, un 

pēc tam, kad šie sportisti ir atstājuši ugunslīniju, mērķu līnijas tiesneši ir 

pārbaudījusi mērķus, un VULT ir paziņojis “ŠAUTUVE BRĪVA”, 

sportistiem kas piedalās mačā par zelta / sudraba medaļām vai viņu 

treneriem  jāļauj novietot ekipējumu šautuvē. Pēc tam viņiem jāatstāj 

ugunslīnija, lai gaidītu izsaukšanu uz līniju.

19. Medaļnieku prezentācija    Pēc tam, kad mačs par zelta un sudraba medaļām ir beidzies, sportistiem 

kopā ar bronzas medaļniekiem  jāierodas oficiālo fotogrāfiju veikšanai, kā 

arī  uzvarētāju paziņošanai, tāpat kā individuālajā finālā.



50 m. Mazkalibra šautene no 3 stāvokļiem, komandu vingrinājums

20. Kļūmes mačos par 

medaļām

   Kļūmes medaļu mačos tiek noteiktas saskaņā ar ISSF noteikumiem (katrā 

mačā par medaļām katrai komandai ir atļauta tikai viena (1) kļūme). 

   Sportistam var piešķirt vienu (1) minūti ieroča nomaiņai vai defekta 

novēršanai, lai atļautu medaļu mačam turpināsies bez liekas kavēšanās.

21. Soda punkti    Kvalifikācijas posmos jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas 

“SAGATAVOŠANAS UN PIEŠAUDES LAIKS SĀKAS” vai pēc 

komandas “STOP”, tiek anulēts, un noteikumu pārkāpēja pirmajam 

ieskaites šāvienam tiek piemērots divu (2) punktu sods. 

   Medaļu mačos jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas “STARTS” 

vai pēc komandas “STOP”, tiek ieskaitīts kā nulle. Visi citi sodi tiek 

piemēroti saskaņā ar ISSF noteikumiem.

22. Nacionālā identifikācija, 

dress-kods

   Katras valsts sportistiem jāvalkā vienāda dizaina un krāsas šaušanas 

apģērbs. 

   Valsts identifikācija uz šaušanas apģērba jānorāda šādi:

   Valsts nosaukumam, kas apzīmēts ar 3 burtiem, kā to nosaka SOK, jābūt 

jakas kabatas sānos, kas vērsta pret auditoriju, un aizmugurē, kas atrodas T-

krekla vai jakas augšdaļā.

23. Fināla noformēšana, 

skatītāju atbalsts

   Kvalifikācijas posma un medaļu maču laikā ir jāatskaņo mūzika. 

   Mūzikas programmu apstiprina Tehniskais pārstāvis.  

   Medaļu maču laikā ieteicams aktīvs skatītāju atbalsts.

24. Ārkārtas gadījumi    Visiem jautājumiem, kas kas nav minēti iepriekšējos punktos, tiek 

piemēroti ISSF Vispārējie tehniskie noteikumi . 

   Par netipiskiem vai strīdīgiem jautājumiem ţūrija lemj saskaņā ar 

Vispārējiem tehniskajiem noteikumiem katram vingrinājumam.



MS_50m_3_POS_Team MS_50m_3_POS_MIX

Disciplīna Šautene Šautene

Vingrinājums Komandu Jaukto komandu

Izpilda M, W, JM, JW M +  W,   JM +  JW

Dalībnieki 3 2 (1 sieviete + 1 vīrietis)

Etapi Kvalifikācija (2 posmi), fināls Kvalifikācija (2 posmi), fināls

Mērķi Elektronika Elektronika

Šautuve Parasta + fināla Parasta + fināla

Komandas rezultāts Visu dalībnieku punktu summa Visu dalībnieku punktu summa

Vienādība kvalifikācijā Atbilstoši ISSF noteikumiem Atbilstoši ISSF noteikumiem

Vērtējums kvalifikācijā Pilnos gabarītos (bez .x) Pilnos gabarītos (bez .x)

Kvalifikācijas 1.posms

Komandas dalībnieki Visi blakus Abi blakus

Izsaukšana 15 minūtes pirms starta 15 minūtes pirms starta

Sagatavošana un piešaude 10 minūtes 10 minūtes

Ieskaites šāvieni 3 x 15 (no ceļa, guļus, stāvus) 3 x 15 (no ceļa, guļus, stāvus)

Laiks 50 minūtes 50 minūtes

Pāriet uz 2.daļu 8 labākas komandas 8 labākas komandas

Kvalifikācijas 2.posms

Starplaiks līdz sag. un pieš. 15 minūtes 15 minūtes

1.posma rezultāti Sāk no nulles Sāk no nulles

Ieņemt uguns pozīcijas 10 min. līdz startam 10 min. līdz startam

Vietu sakārtošana 5 minūtes 5 minūtes

Sagatavošana un piešaude 5 minūtes 5 minūtes

Ieskaites šāvieni 3 x 10 (no ceļa, guļus, stāvus) 3 x 10 (no ceļa, guļus, stāvus)

Laiks 35 minūtes 35 minūtes

Pāriet uz finālu 4 labākas komandas 4 labākas komandas

Fināls 3.un 4. - par bronzu

1. un 2. - par zeltu / sudrabu

3.un 4. - par bronzu

1. un 2. - par zeltu / sudrabu
Reģistrācijas laiks finālam Pirms 30 minūtēm Pirms 30 minūtēm

Stāvokļa izvēle dalībniekiem Pašu un trenera izvēle Pašu un trenera izvēle

Izsaukšana 10 minūtes pirms starta 10 minūtes pirms starta

Izvietošanā 1. un 3.komandai B- no ceļa, D- guļus, F- stāvus C - no ceļa,    G - stāvus

Izvietošana 2. un 4.komandai C- no ceļa, E- guļus, G- stāvus D - no ceļa,    H - stāvus

Vietu sakārtošana 1 minūte 1 minūte

Sagatavošana un piešaude 5 minūtes 5 minūtes

Ieskaites šāvieni Pa vienam - 50 sekundes Pa vienam - 50 sekundes

Rezultātu vērtēšana Ar desmitdaļām Ar desmitdaļām

2 punkti pēc katra šāviena Pāriem B un C, D un E, F un G Pāriem C un D, G un H

Uzvar komanda ar vismaz 46 punktiem 31 punktu



PP_10m_TEAM PS_10m_TEAM

Disciplīna Pneimatiskā pistole Pneimatiskā šautene

Vingrinājums Komandu Komandu

Izpilda M, W, JM, JW M, W, JM, JW

Dalībnieki 3 3

Etapi Kvalifikācija (2 posmi), fināls Kvalifikācija (2 posmi), fināls

Mērķi Elektronika Elektronika

Šautuve Parasta + fināla Parasta + fināla

Vienādība kvalifikācijā Atbilstoši ISSF noteikumiem Atbilstoši ISSF noteikumiem

Vērtējums kvalifikācijā Pilnos gabarītos (bez .x) Ar desmitdaļām

Kvalifikācijas 1.posms

Komandas dalībnieki Visiem individuālais starts Visiem individuālais starts

Ieskaites šāvieni 60 šāvieni 60 šāvieni

Laiks 75 / 90 minūtes 75 / 90 minūtes

Komandas rezultāts Visu dalībnieku punktu summa Visu dalībnieku punktu summa

Pāriet uz 2.daļu 8 labākas komandas 8 labākas komandas

Kvalifikācijas 2.posms

Starplaiks līdz sag. un pieš.

1.posma rezultāti Sāk no nulles Sāk no nulles

Ieņemt uguns pozīcijas 10 min. līdz startam 10 min. līdz startam

Vietu sakārtošana

Sagatavošana un piešaude 5 minūtes 5 minūtes

Ieskaites šāvieni 20 20

Laiks 20 minūtes 20 minūtes

Pāriet uz finālu 4 labākas komandas 4 labākas komandas

Fināls 3.un 4. - par bronzu

1. un 2. - par zeltu / sudrabu

3.un 4. - par bronzu

1. un 2. - par zeltu / sudrabu
Reģistrācijas laiks finālam Pirms 30 minūtēm Pirms 30 minūtēm

Stāvokļa izvēle dalībniekiem

Izsaukšana 10 minūtes pirms starta 10 minūtes pirms starta

Izvietošanā 1. un 3.komandai A1, A2, A3 A1, A2, A3

Izvietošana 2. un 4.komandai B1, B2, B3 B1, B2, B3

Vietu sakārtošana 1 minūte 1 minūte

Sagatavošana un piešaude 3 minūtes 3 minūtes

Ieskaites šāvieni Pa vienam - 50 sekundes Pa vienam - 50 sekundes

Rezultātu vērtēšana Ar desmitdaļām Ar desmitdaļām

2 punkti pēc katra šāviena Par labāko sēr., 1 p. - ja vienādi Par labāko sēr., 1 p. - ja vienādi

Uzvar komanda ar vismaz 16 punktiem 16 punktiem



MP_TEAM RFP_Team RFP_MIX

Disciplīna Sporta pistole Ātršaušanas pistole Ātršaušanas pistole

Vingrinājums Komandu Komandu Jaukto komandu

Izpilda W, WJ M, MJ M +  W,   JM +  JW

Dalībnieki 3 3 2 (1 sieviete + 1 vīrietis)

Etapi Kvalifikācija (2 posmi), fināls Kvalifikācija (2 posmi), fināls Kvalifikācija (2 posmi), fināls

Mērķi Elektronika Elektronika Elektronika

Šautuve Parasta + fināla Parasta + fināla Parasta + fināla

Komandas rezultāts Visu dalībnieku punktu summa Visu dalībnieku punktu summa Visu dalībnieku punktu summa

Vienādība kvalifikācijā Atbilstoši ISSF noteikumiem Atbilstoši ISSF noteikumiem Atbilstoši ISSF noteikumiem

Vērtējums kvalifikācijā Pilnos gabarītos (bez .x) Pilnos gabarītos (bez .x) Pilnos gabarītos (bez .x)

Kvalifikācijas 1.posms

Komandas dalībnieki Blakus viens otram Blakus viens otram Blakus viens otram

Izsaukšana 15 minūtes pirms starta 10 minūtes pirms starta 10 minūtes pirms starta

Vietas sagatavošana 3 minūtes 5 minūtes

Sagatavošana un piešaude 3 minūtes 3 minūtes 3 minūtes

Ieskaites šāvieni 5 šāvienu sērijas 5 šāvienu sērijas 5 šāvienu sērijas

Ieskaites šāvieni 3x5 (aplis) + 3x5 (īslaic.redzam.) 2 sērijas (8-, 6-, 4 sekundēs) 2 sērijas (8-, 6-, 4 sekundēs)

Laiks

Pāriet uz 2.daļu 8 labākas komandas 8 labākas komandas 8 labākas komandas

Kvalifikācijas 2.posms

Starplaiks līdz sag. un pieš. 10 minūtes

Izsaukšana 5 min. Līdz  paziņota starta

1.posma rezultāti Sāk no nulles Sāk no nulles Sāk no nulles

Ieņemt uguns pozīcijas 5 min. līdz startam 5 min. Līdz  paziņota starta 5 min. Līdz  paziņota starta

Vietu sakārtošana Komandas dalībnieki blakus Komandas dalībnieki blakus

Sagatavošana un piešaude 3 minūtes 3 minūtes 3 minūtes

Ieskaites šāvieni 3 x 5  pa īelaicīgi redzamo mērķi 4 sērijas 4 sek. 2 sērijas (6-, 4 sekundēs)

Laiks

Pāriet uz finālu 4 labākas komandas 4 labākas komandas 4 labākas komandas

Fināls 3.un 4. - par bronzu

1. un 2. - par zeltu / sudrabu

3.un 4. - par bronzu

1. un 2. - par zeltu / sudrabu

3.un 4. - par bronzu

1. un 2. - par zeltu / sudrabu

Reģistrācijas laiks finālam Pirms 30 minūtēm Pirms 30 minūtēm Pirms 30 minūtēm

Izsaukšana 10 minūtes pirms starta 10 minūtes pirms starta 10 minūtes pirms starta

Vietas 1. un 3.komandai B, C, D  un  F, G, H Stācijas A, B, C pa kreisi / pa labi A (pa kreisi / pa labi), B (kr. / labi)

Vietas 2. un 4.komandai B, C, D  un  F, G, H Stācijas A, B, C pa kreisi / pa labi A (pa kreisi / pa labi), B (kr. / labi)

Sagatavošana un piešaude

Ieskaites šāvieni 5 šāvienu sērijas 5 šāvienu sērijas 5 šāvienu sērijas

Rezultātu vērtēšana Trāpījumi ar desmitdaļām >= 10,2 Trāpījumi ar desmitdaļām >= 9,7 Trāpījumi ar desmitdaļām >= 9,7

2 punkti pēc katra šāviena Starp komandām Starp komandām Starp komandām

Uzvar komanda ar vismaz 16 punktiem 9 punktiem 9 punktiem



PP_10m_MIX PS_10m_MIX

Disciplīna Pneimatiskā pistole Pneimatiskā šautene

Vingrinājums Jaukto komandu Jaukto komandu

Izpilda M +  W,   JM +  JW M +  W,   JM +  JW

Dalībnieki 2 (1 sieviete + 1 vīrietis) 2 (1 sieviete + 1 vīrietis)

Etapi Kvalifikācija (2 posmi), fināls Kvalifikācija (2 posmi), fināls

Mērķi Elektronika Elektronika

Šautuve Parasta + fināla Parasta + fināla

Komandas rezultāts Visu dalībnieku punktu summa Visu dalībnieku punktu summa

Vienādība kvalifikācijā Atbilstoši ISSF noteikumiem Atbilstoši ISSF noteikumiem

Vērtējums kvalifikācijā Pilnos gabarītos (bez .x) Ar desmitdaļām

Kvalifikācijas 1.posms

Komandas dalībnieki Blakus viens otram Blakus viens otram

Izsaukšana 15 minūtes pirms starta 15 minūtes pirms starta

Vietas sagatavošana 5 minūtes 5 minūtes

Sagatavošana un piešaude 10 minūtes 10 minūtes

Ieskaites šāvieni dalībniekam 30 šāvieni 30 šāvieni

Laiks 30 minūtes 30 minūtes

Pāriet uz 2.daļu 8 labākas komandas 8 labākas komandas

Kvalifikācijas 2.posms

Starplaiks līdz sag. un pieš. 10 minūtes 10 minūtes

1.posma rezultāti Sāk no nulles Sāk no nulles

Ieņemt uguns pozīcijas 5 min. līdz startam 5 min. līdz startam

Vietu sakārtošana Komandas dalībnieki blakus Komandas dalībnieki blakus

Sagatavošana un piešaude 3 minūtes 3 minūtes

Ieskaites šāvieni 20 20

Laiks 20 minūtes 20 minūtes

Pāriet uz finālu 4 labākas komandas 4 labākas komandas

Fināls 3.un 4. - par bronzu

1. un 2. - par zeltu / sudrabu

3.un 4. - par bronzu

1. un 2. - par zeltu / sudrabu

Reģistrācijas laiks finālam Pirms 30 minūtēm Pirms 30 minūtēm

Stāvokļa izvēle dalībniekiem

Izsaukšana 10 minūtes pirms starta 10 minūtes pirms starta

Izvietošanā 1. un 3.komandai C     un     D C     un     D

Izvietošana 2. un 4.komandai F     un     G F     un     G

Vietu sakārtošana 1 minūte 1 minūte

Sagatavošana un piešaude 3 minūtes 3 minūtes

Ieskaites šāvieni Pa vienam - 50 sekundes Pa vienam - 50 sekundes

Rezultātu vērtēšana Ar desmitdaļām Ar desmitdaļām

2 punkti pēc katra šāviena Starp komandām Starp komandām

Uzvar komanda ar vismaz 16 punktiem 16 punktiem



ISSF. 15.09.2020.

Tulkoja B.Zavadskis, 

R.Deklavs 10m AIR PISTOL TEAM EVENT

10 m. Pneimatiskā pistole, komandu vingrinājums

1. Šaušanas disciplīna Pneimatiskā pistole

2. Vingrinājuma veids Komanda (3 sportisti)

3. Vingrinājuma nosaukums Pneimatiskā pistole vīriešu komandām

Pneimatiskā pistole sieviešu komandām

Pneimatiskā pistole vīriešu junioru komandām

Pneimatiskā pistole sieviešu junioru komandām

4. Dalībnieku skaits katrā 

komandā

Nacionālā federācija katrā sacensībā var pieteikt vienu (1) katra dzimuma 

komandu.

5. Izpilde  • kvalifikācija (sastāv no 2 posmiem)

 • fināls (sastāv no mača par bronzas medaļām un mača par sudraba / zelta 

medaļām)

6. Mērķi Elektroniskie mērķi kvalifikācijai un finālam

7. Vienādi punkti 

kvalifikācijā

Vietu noteikšana pārējai uz nākamo posmu tiek izlemta saskaņā ar ISSF 

noteikumiem.

8. Rezultātu noteikšana 

kvalifikācijā

Pilni gabarīti ar iekšējiem desmitniekiem (atbilstoši ISSF un LŠF 

noteikumiem).

9. Kļūmes kvalifikācijā Kļūmes un bojājumus nosaka saskaņā ar ISSF noteikumiem.

10. Kvalifikācijas 1.posms Komandas rezultāts ir katra komandas dalībnieka individuālajā turnīrā 

iegūto punktu kopsumma.

11. Kvalifikācijas 2.posms

    Izsaukšana uz līnijas

    Sagatavošanas un   

piešaudes laiks

   Ieskaites šāvienu skaits

   8 labākās komandas no kvalifikācijas 1.posma ieņem šaušanas vietas,  

kuras pēc nejaušas izvēles principa nosaka pēc starta saraksta.

   Sportisti izvietojas noteiktajās šaušanas vietās ar brīvu šaušanas vietu 

starp komandām.

   Vecākais ugunslīnijas tiesnesis (VULT) dod sportistiem komandu 

“IEĽEMT SAVAS VIETAS” desmit (10) minūtes pirms plānotā 2.posma 

sākuma laika. 

   2.posma rezultāti netiek pieskaitīti 1. posma rezultātiem. Visas komandas 

2.posmu sāk no nulles. 

   Tiek dotas piecas (5) minūtes sagatavošanās un piešaudes laiks.

   Katrs sportists izpilda 20 ieskaites šāvienus (komandai kopā 60 šāvieni) 

divdesmit (20) minūšu laikā. 

   Katrs sportists šauj neatkarīgi no saviem komandas biedriem. 

  Komandas dalībnieku rezultāti tiek summēti un tiek noteiktas komandu 

vietas. Četras (4) labākās komandas iekļūst finālā.

  Komandas, kas ierindojas 1. un 2.vietā, sacentīsies savā starpā mačā par 

zelta un sudraba medaļām. 

  Komandas, kas ierindojas 3. un 4. vietā, sacentīsies savā starpā mačā par 

bronzas medaļām.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA (Pasākuma formāts)



12. Fināls (mači par 

medaļām)

   Fināls sastāv no mača par bronzas medaļām, kam seko mačs par zelta un 

sudraba medaļām. Abu maču norises procedūra ir vienāda, ar atbilstošu 

noformējumu, ko VULT izmanto katrā gadījumā. 

  Visiem divpadsmit (12) sportistiem, kuri kvalificējušies finālam, 

jāpiesakās fināla sacensību sagatavošanas zonā ar visu nepieciešamo 

aprīkojumu, vismaz trīsdesmit (30) minūtes pirms plānotā sākuma laika. Ja 

viens vai divi komandas dalībnieki nepiesakās laikā, no pirmās fināla sērijas 

rezultāta tiek atskaitīti divi (2) soda punkti. Katru komandu var pavadīt 

viens treneris.

   Ja uzvarētāju apbalvošanas ceremonija ir paredzēta uzreiz pēc fināla, 

visiem sportistiem jāpiesakās ar apbalvošanas ceremonijai piemērotu 

valstsvienības formu. Ţūrijai pieteikšanas laikā un pēc iespējas ātrāk pēc 

katra sportista ziņojuma ir jāveic aprīkojuma pārbaudes. 

   Sportistiem, kuri piedalās mača par bronzas medaļām, vai viņu treneriem 

ir jāļauj ievietot aprīkojums paredzētajās šaušanas vietās vismaz 

piecpadsmit (15) minūtes pirms plānotā sākuma laika. Pēc tam viņiem 

jāatstāj ugunslīnija, lai gaidītu izsaukšanu uz līniju. 

   Sacensību vietā (uz ugunslīnijas) nedrīkst atstāt somas vai transportēšanas 

kastes. 

   Mačos par medaļām nav vajadzīgi papildus izgatavotie dalībnieku numuri.

13. Medaļu maču formāts

                 vērtēšana

   Pēc sportistu izsaukšanas uz līniju viņiem tiek dotas trīs (3) minūtes ilgs 

sagatavošanās un piešaudes laiks. 

   Katra kārtā,  pēc VULT komandas, visiem sportistiem jāizdara viens 

šāviens 50 sekunţu laikā. 

   Mačos par medaļām tiek izmantota trāpījumu novērtēšana ar 

desmitdaļām. 

   Komanda, kurai kādā mača kārtā ir augstāks  kopējais rezultāts, iegūst 

divus (2) punktus. Ja rezultāts ir vienāds, katra komanda iegūst vienu (1) 

punktu. 

   Komanda, kas pirmā iegūst 16 vai vairāk punktus, uzvar mačā. 

   Ja abas komandas ir ieguvušas vismaz 16 punktus, bet rezultāts ir 

neizšķirts, mačs turpinās ar vienu (1) papildu šāvienu, ko izdara visi trīs (3) 

katras komandas dalībnieki, lai panāktu pārsvaru. Ja neizšķirts saglabājas, šī 

procedūra tiek atkārtota.

14. Dalībnieku izvietošana 

uz ugunslīnijas

   Mačā par bronzas medaļām komanda, kas ierindojusies trešajā (3.) vietā 

pēc kvalifikācijas 2.posma, ieņem šaušanas vietas A1, A2 un A3. Ceturtajā 

(4.) vietā esošā komanda ieņem šaušanas vietas B1, B2 un B3. 

   Mačā par zelta un sudraba medaļām komanda, kura pēc kvalifikācijas 

ierindojusies pirmajā (1.) vietā, ieņem šaušanas vietas A1, A2 un A3. 

Komanda, kas ierindojusies otrajā (2.)  vietā, ieņem šaušanas vietas B1, B2 

un B3.



15. VULT komandas  •  10 minūtes pirms paziņotā bronzas medaļu mača sākuma laika tiek dota 

komanda „SPORTISTI, UZ LĪNIJAS”.

 • Sportisti ieņem savas vietas vienas (1) minūtes laikā, pēc tam seko 

paziņojums: „TRĪS MINŪTES SAGATAVOŠANĀS UN PIEŠAUDES 

LAIKS, SĀKAS”.

• Pēc 2 minūtēm un 30 sekundēm -  “30 SEKUNDES”.

• Pēc 3 minūtēm “STOP”. 

   Sportistu prezentācija - atsevišķi katrā fināla mačā par medaļām.

   Pēc prezentācijas: 

• “IEĽEMIET JŪSU POZĪCIJAS”. 

Pēc vienas (1) minūtes:

• “PIRMAJAM / NĀKAMAJAM IESKAITES ŠĀVIENAM, 

PIELĀDĒT", pēc piecām (5) sekundēm - "STARTS". 

Komandu "STOP" VULT  var dot arī ātrāk, ja visi sportisti ir izšāvuši. 

Tiek paziņota komanda, kurai ir augstākais katras kārtas kopējais rezultāts, 

kā arī piešķirto punktu skaits. 

   Šaušanas secība tiek atkārtota līdz medaļu mača pabeigšanai, kad VULT 

paziņo “REZULTĀTI IR GALĪGIE” un nosauc komandu, kas ir izcīnījusi 

bronzas medaļas. 

   Tāds pats formāts un līdzīgas komandas tiek izmantotas arī nākamajā 

mačā - par zelta un sudraba medaļām.

16. Time-out     Treneris vai sportists var pieprasīt “Time-out ”, paceļot roku laikā, kamēr 

tiek sniegti paziņojumi pēc kārtēja  šāviena. 

    Katra komanda Time-out var pieprasīt tikai vienu reizi mača par 

medaļām laikā. Treneris var pieiet pie sportista uz ugunslīnijas un 

aprunāties ar to ne ilgāk kā trīsdesmit (30) sekundes. 

   Ja viena komanda pieprasa “Time-out ”, otras komandas treneris var 

vienlaikus pienākt un runāt ar saviem sportistiem. Tas neietekmē otras 

komandas iespēju vēlāk pieprasīt savu “Time-out ”. 

   Laikus kontrolē atbildīgais ţūrijas loceklis.

17. Laiks nomaiņai starp 

medaļu mačiem

Pēc vismaz piecām (5) minūtēm, sākot no bronzas medaļu mača beigām, un 

pēc tam, kad šie sportisti ir atstājuši ugunslīniju, mērķu līnijas tiesneši ir 

pārbaudījusi mērķus, un VULT ir paziņojis “ŠAUTUVE BRĪVA”, 

sportistiem kas piedalās mačā par zelta / sudraba medaļām vai viņu 

treneriem  jāļauj novietot ekipējumu šautuvē. Pēc tam viņiem jāatstāj 

ugunslīnija, lai gaidītu izsaukšanu uz līniju.

18. Medaļnieku prezentācija    Pēc tam, kad mačs par zelta un sudraba medaļām ir beidzies, sportistiem 

kopā ar bronzas medaļniekiem  jāierodas oficiālo fotogrāfiju veikšanai, kā 

arī  uzvarētāju paziņošanai, tāpat kā individuālajā finālā.



19. Kļūmes mačos par 

medaļām

   Kļūmes medaļu mačos tiek noteiktas saskaņā ar ISSF noteikumiem (katrā 

mačā par medaļām katrai komandai ir atļauta tikai viena (1) kļūme). 

   Sportistam var piešķirt vienu (1) minūti ieroča nomaiņai vai defekta 

novēršanai, lai atļautu medaļu mačam turpināsies bez liekas kavēšanās.

20. Soda punkti    Kvalifikācijas 2.posmā jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas 

“SAGATAVOŠANĀS UN PIEŠAUDES LAIKS SĀKAS” vai pēc 

komandas “STOP”, tiek anulēts, un noteikumu pārkāpēja pirmajam 

ieskaites šāvienam tiek piemērots divu (2) punktu sods. 

   Medaļu mačos jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas “START” 

vai pēc komandas “STOP”, tiek ieskaitīts kā nulle. Visi citi sodi tiek 

piemēroti saskaņā ar ISSF noteikumiem.

21. Nacionālā identifikācija, 

dress-kods

   Katras valsts sportistiem jāvalkā vienāda dizaina un krāsas šaušanas 

apģērbs. 

   Valsts identifikācija uz šaušanas apģērba jānorāda šādi:

   Valsts nosaukumam, kas apzīmēts ar 3 burtiem, kā to nosaka SOK, jābūt 

jakas kabatas sānos, kas vērsta pret auditoriju, un aizmugurē, kas atrodas T-

krekla vai jakas augšdaļā.

22. Fināla noformēšana, 

skatītāju atbalsts

   Kvalifikācijas posma un medaļu maču laikā ir jāatskaņo mūzika. 

   Mūzikas programmu apstiprina Tehniskais pārstāvis.  

   Medaļu maču laikā ieteicams aktīvs skatītāju atbalsts.

23. Ārkārtas gadījumi    Visiem jautājumiem, kas kas nav minēti iepriekšējos punktos, tiek 

piemēroti ISSF Vispārējie tehniskie noteikumi . 

   Par netipiskiem vai strīdīgiem jautājumiem ţūrija lemj saskaņā ar 

Vispārējiem tehniskajiem noteikumiem katram vingrinājumam.
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R.Deklavs 10m AIR RIFLE TEAM EVENT

10 m. Pneimatiskā šautene, komandu vingrinājums

1. Šaušanas disciplīna Pneimatiskā šautene

2. Vingrinājuma veids Komanda (3 sportisti)

3. Vingrinājuma nosaukums Pneimatiskā šautene vīriešu komandām

Pneimatiskā šautene sieviešu komandām

Pneimatiskā šautene vīriešu junioru komandām

Pneimatiskā šautene sieviešu junioru komandām

4. Dalībnieku skaits katrā 

komandā

Nacionālā federācija katrā sacensībā var pieteikt vienu (1) katra dzimuma 

komandu.

5. Izpilde  • kvalifikācija (sastāv no 2 posmiem)

 • fināls (sastāv no mača par bronzas medaļām un mača par sudraba / zelta 

medaļām)

6. Mērķi Elektroniskie mērķi kvalifikācijai un finālam

7. Vienādi punkti 

kvalifikācijā

Vietu noteikšana pārējai uz nākamo posmu tiek izlemta saskaņā ar ISSF 

noteikumiem.

8. Rezultātu noteikšana 

kvalifikācijā

Ar desmitdaļām (atbilstoši ISSF un LŠF noteikumiem).

9. Kļūmes kvalifikācijā Kļūmes un bojājumus nosaka saskaņā ar ISSF noteikumiem.

10. Kvalifikācijas 1.posms Komandas rezultāts ir katra komandas dalībnieka individuālajā turnīrā 

iegūto punktu kopsumma.

11. Kvalifikācijas 2.posms

    Izsaukšana uz līnijas

    Sagatavošanas un   

piešaudes laiks

   Ieskaites šāvienu skaits

   8 labākās komandas no kvalifikācijas 1.posma ieņem šaušanas vietas,  

kuras pēc nejaušas izvēles principa nosaka pēc starta saraksta.

   Sportisti izvietojas noteiktajās šaušanas vietās ar brīvu šaušanas vietu 

starp komandām.

   Vecākais ugunslīnijas tiesnesis (VULT) dod sportistiem komandu 

“IEĽEMT SAVAS VIETAS” desmit (10) minūtes pirms plānotā 2.posma 

sākuma laika. 

   2.posma rezultāti netiek pieskaitīti 1. posma rezultātiem. Visas komandas 

2.posmu sāk no nulles. 

   Tiek dotas piecas (5) minūtes sagatavošanās un piešaudes laiks.

   Katrs sportists izpilda 20 ieskaites šāvienus (komandai kopā 60 šāvieni) 

divdesmit (20) minūšu laikā. 

   Katrs sportists šauj neatkarīgi no saviem komandas biedriem. 

  Komandas dalībnieku rezultāti tiek summēti un tiek noteiktas komandu 

vietas. Četras (4) labākās komandas iekļūst finālā.

  Komandas, kas ierindojas 1. un 2.vietā, sacentīsies savā starpā mačā par 

zelta un sudraba medaļām. 

  Komandas, kas ierindojas 3. un 4. vietā, sacentīsies savā starpā mačā par 

bronzas medaļām.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA (Pasākuma formāts)



12. Fināls (mači par 

medaļām)

   Fināls sastāv no mača par bronzas medaļām, kam seko mačs par zelta un 

sudraba medaļām. Abu maču norises procedūra ir vienāda, ar atbilstošu 

noformējumu, ko VULT izmanto katrā gadījumā. 

  Visiem divpadsmit (12) sportistiem, kuri kvalificējās finālam, jāpiesakās 

fināla sacensību sagatavošanas zonā ar visu nepieciešamo aprīkojumu, 

vismaz trīsdesmit (30) minūtes pirms plānotā sākuma laika. Divu punktu (2) 

sods tiks atskaitīts no pirmās sacensību sērijas rezultāta, ja viens vai divi 

komandas dalībnieki nepiesakās laikā. Katru komandu var pavadīt viens 

treneris.

   Ja uzvarētāju apbalvošanas ceremonija ir paredzēta uzreiz pēc fināla, 

visiem sportistiem jāpiesakās ar apbalvošanas ceremonijai piemērotu 

valstsvienības formu. Ţūrijai pieteikšanas laikā un pēc iespējas ātrāk pēc 

katra sportista ziņojuma ir jāveic aprīkojuma pārbaudes. 

   Sportistiem, kuri piedalās mača par bronzas medaļām, vai viņu treneriem 

ir jāļauj ievietot aprīkojums paredzētajās šaušanas vietās vismaz 

piecpadsmit (15) minūtes pirms plānotā sākuma laika. Pēc tam viņiem 

jāatstāj ugunslīnija, lai gaidītu izsaukšanu uz līniju. 

   Sacensību vietā (uz ugunslīnijas) nedrīkst atstāt somas vai transportēšanas 

kastes. 

   Mačos par medaļām nav vajadzīgi papildus izgatavotie dalībnieku numuri.

13. Medaļu maču formāts

                 vērtēšana

   Pēc sportistu izsaukšanas uz līniju viņiem tiek dotas trīs (3) minūtes ilgs 

sagatavošanās un piešaudes laiks. 

   Katra kārtā,  pēc VULT komandas, visiem sportistiem jāizdara viens 

šāviens 50 sekunţu laikā. 

   Mačos par medaļām tiek izmantota trāpījumu novērtēšana ar 

desmitdaļām. 

   Komanda, kurai kādā mača kārtā ir augstāks  kopējais rezultāts, iegūst 

divus (2) punktus. Ja rezultāts ir vienāds, katra komanda iegūst vienu (1) 

punktu. 

   Komanda, kas pirmā iegūst 16 vai vairāk punktus, uzvar mačā. 

   Ja abas komandas ir ieguvušas vismaz 16 punktus, bet rezultāts ir 

neizšķirts, mačs turpinās ar vienu (1) papildu šāvienu, ko izdara visi trīs (3) 

katras komandas dalībnieki, lai panāktu pārsvaru. Ja neizšķirts saglabājas, šī 

procedūra tiek atkārtota.

14. Dalībnieku izvietošana 

uz ugunslīnijas

   Mačā par bronzas medaļām komanda, kas ierindojusies trešajā (3.) vietā 

pēc kvalifikācijas 2.posma, ieņem šaušanas vietas A1, A2 un A3. Ceturtajā 

(4.) vietā esošā komanda ieņem šaušanas vietas B1, B2 un B3. 

   Mačā par zelta un sudraba medaļām komanda, kura pēc kvalifikācijas 

ierindojusies pirmajā (1.) vietā, ieņem šaušanas vietas A1, A2 un A3. 

Komanda, kas ierindojusies otrajā (2.)  vietā, ieņem šaušanas vietas B1, B2 

un B3.



15. VULT komandas  •  10 minūtes pirms paziņotā bronzas medaļu mača sākuma laika tiek dota 

komanda „SPORTISTI, UZ LĪNIJAS”.

 • Sportisti ieņem savas vietas vienas (1) minūtes laikā, pēc tam seko 

paziņojums: „TRĪS MINŪTES SAGATAVOŠANĀS UN PIEŠAUDES 

LAIKS, SĀKAS”.

• Pēc 2 minūtēm un 30 sekundēm -  “30 SEKUNDES”.

• Pēc 3 minūtēm “STOP”. 

   Sportistu prezentācija - atsevišķi katrā fināla mačā par medaļām.

   Pēc prezentācijas: 

• “IEĽEMIET JŪSU POZĪCIJAS”. 

Pēc vienas (1) minūtes:

• “PIRMAJAM / NĀKAMAJAM IESKAITES ŠĀVIENAM, 

PIELĀDĒT", pēc piecām (5) sekundēm - "STARTS". 

Komandu "STOP" VULT  var dot arī ātrāk, ja visi sportisti ir izšāvuši. 

Tiek paziņota komanda, kurai ir augstākais katras kārtas kopējais rezultāts, 

kā arī piešķirto punktu skaits. 

   Šaušanas secība tiek atkārtota līdz medaļu mača pabeigšanai, kad VULT 

paziņo “REZULTĀTI IR GALĪGIE” un nosauc komandu, kas ir izcīnījusi 

bronzas medaļas. 

   Tāds pats formāts un līdzīgas komandas tiek izmantotas arī nākamajā 

mačā - par zelta un sudraba medaļām.

16. Time-out     Treneris vai sportists var pieprasīt “Time-out ”, paceļot roku laikā, kamēr 

tiek sniegti paziņojumi pēc kārtēja  šāviena. 

    Katra komanda Time-out var pieprasīt tikai vienu reizi mača par 

medaļām laikā. Treneris var pieiet pie sportista uz ugunslīnijas un 

aprunāties ar to ne ilgāk kā trīsdesmit (30) sekundes. 

   Ja viena komanda pieprasa “Time-out ”, otras komandas treneris var 

vienlaikus pienākt un runāt ar saviem sportistiem. Tas neietekmē otras 

komandas iespēju vēlāk pieprasīt savu “Time-out ”. 

   Laikus kontrolē atbildīgais ţūrijas loceklis.

17. Laiks nomaiņai starp 

medaļu mačiem

Pēc vismaz piecām (5) minūtēm, sākot no bronzas medaļu mača beigām, un 

pēc tam, kad šie sportisti ir atstājuši ugunslīniju, mērķu līnijas tiesneši ir 

pārbaudījusi mērķus, un VULT ir paziņojis “ŠAUTUVE BRĪVA”, 

sportistiem kas piedalās mačā par zelta / sudraba medaļām vai viņu 

treneriem  jāļauj novietot ekipējumu šautuvē. Pēc tam viņiem jāatstāj 

ugunslīnija, lai gaidītu izsaukšanu uz līniju.

18. Medaļnieku prezentācija    Pēc tam, kad mačs par zelta un sudraba medaļām ir beidzies, sportistiem 

kopā ar bronzas medaļniekiem  jāierodas oficiālo fotogrāfiju veikšanai, kā 

arī  uzvarētāju paziņošanai, tāpat kā individuālajā finālā.



19. Kļūmes mačos par 

medaļām

   Kļūmes medaļu mačos tiek noteiktas saskaņā ar ISSF noteikumiem (katrā 

mačā par medaļām katrai komandai ir atļauta tikai viena (1) kļūme). 

   Sportistam var piešķirt vienu (1) minūti ieroča nomaiņai vai defekta 

novēršanai, lai atļautu medaļu mačam turpināsies bez liekas kavēšanās.

20. Soda punkti    Kvalifikācijas 2.posmā jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas 

“SAGATAVOŠANĀS UN PIEŠAUDES LAIKS SĀKAS” vai pēc 

komandas “STOP”, tiek anulēts, un noteikumu pārkāpēja pirmajam 

ieskaites šāvienam tiek piemērots divu (2) punktu sods. 

   Medaļu mačos jebkurš šāviens, kas izdarīts pirms komandas “START” 

vai pēc komandas “STOP”, tiek ieskaitīts kā nulle. Visi citi sodi tiek 

piemēroti saskaņā ar ISSF noteikumiem.

21. Nacionālā identifikācija, 

dress-kods

   Katras valsts sportistiem jāvalkā vienāda dizaina un krāsas šaušanas 

apģērbs. 

   Valsts identifikācija uz šaušanas apģērba jānorāda šādi:

   Valsts nosaukumam, kas apzīmēts ar 3 burtiem, kā to nosaka SOK, jābūt 

jakas kabatas sānos, kas vērsta pret auditoriju, un aizmugurē, kas atrodas T-

krekla vai jakas augšdaļā.

22. Fināla noformēšana, 

skatītāju atbalsts

   Kvalifikācijas posma un medaļu maču laikā ir jāatskaņo mūzika. 

   Mūzikas programmu apstiprina Tehniskais pārstāvis.  

   Medaļu maču laikā ieteicams aktīvs skatītāju atbalsts.

23. Ārkārtas gadījumi    Visiem jautājumiem, kas kas nav minēti iepriekšējos punktos, tiek 

piemēroti ISSF Vispārējie tehniskie noteikumi . 

   Par netipiskiem vai strīdīgiem jautājumiem ţūrija lemj saskaņā ar 

Vispārējiem tehniskajiem noteikumiem katram vingrinājumam.


