
Latvijas 2021.gada Jaunatnes čempionāts jaunākā vecuma grupā ložu 
šaušanā 

N O L I K UM S 
 

1. Mērķis un uzdevums 
Novērtēt sporta skolu mācību – treniņu darbu, noskaidrot labākos šāvējus jaunākā vecuma grupā.  

2. Laiks un vieta 
Sacensības notiks Dobelē 2022.gada 21.janvārī  “Zaļajā režīmā” (vakcinētiem/pārslimojošiem 
sportistiem). 

3. Sacensību vadība 
Sacensības organizē un vada Latvijas Šaušanas federācija.  

4. Sacensību dalībnieki 
Sacensībās piedalās sporta skolu un šaušanas klubu dalībnieki, jaunākajā vecuma grupā 2007.-
2009.gadā dzimušie zēni un meitenes.  

Programma:  
Pistoļu vingrinājumi (zēniem un meitenēm) MP-30, PP-30. 

Šauteņu vingrinājumi (zēniem un meitenēm) MŠ-30, MŠ-3X10. 

Komandas sastāvā, katrā ieroču veidā 6 dalībnieki, no kuriem vismaz viena meitene, treneris un viens 
tiesnesis. Kopā 8 personas. Sestdienā iespēja individuāli startēt vingrinājumā PŠ-30.  

5. Sacensību organizēšanas kārtība un uzvarētāju noteikšana 
Sacensības notiek saskaņā ar pastāvošajiem sacensību noteikumiem. Šauteņu un pistoļu 
vingrinājumos komandas tiek vērtētas atsevišķi. Katrā ieroču grupā nosaka uzvarētājus zēniem un 
meitenēm katrā vingrinājumā un absolūtos uzvarētājus pēc lielākās punktu summas abos 
vingrinājumos. Vienāda rezultāta gadījumā uzvarētājus nosaka pēc augstākajām vietām individuālajos 
vingrinājumos MŠ-30, PP-30. 

Jaunākās grupas uzvarētājus pistoļu vingrinājumos nosaka pēc lielākās baļļu summas, skaitot tās 
katrā vingrinājumā pēc tabulas:  

Individuālie dalībnieki izcīnītās vietas un balles saglabā. 
Šauteņu vingrinājumos uzvarētājas komandas nosaka pēc 
visu komandas dalībnieku sašauto punktu summas visos 
vingrinājumos.  

6. Apbalvošana 
Uzvarētājas komandas pistoļu un šauteņu vingrinājumos 
apbalvo ar LŠF diplomiem. Individuālos uzvarētājus no 1.-
3.vietai ar LŠF diplomiem un medaļām. Absolūtos  

       uzvarētājus – ar diplomiem un kausiem.  

7. Finansiālie noteikumi 
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz LŠF. Pārējie izdevumi uz komandējošās 
organizācijas rēķina. Dalības maksa LŠF licencētiem biedriem 5,00 Eur par vingrinājumu.  

8. Pieteikumi 

LŠF kolektīvajiem biedriem vārdiskie pieteikumi jāiesūta LŠF līdz 17.janvārim 
plkst.24:00 nosūtot pieteikumu uz e-pastu pieteikumi@saufed.lv. Komandas, kuras nav 
iesūtījušas vārdisko pieteikumu līdz noteiktajam laikam, sacensībās var netikt reģistrētas. 

9. COVID-19 
Sacensības notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 no 11.10.2021 
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Piesakoties 

Zēniem: Meitenēm: 
1.v. – 36p. 1.v. – 30p. 
2.v. – 30p. 2.v. – 25p. 
3.v. – 25p. 3.v. – 20p. 
4.v. – 20p. 4.v. – 17p. 
5.v. – 17p. 5.v. – 14p. 
6.v. – 14p. 6.v. – 11p. 
7.v. – 11p.  
8.v. – 9p.  



sacensībām, dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar sacensību informāciju un apņemas ievērot visus 
saistošos noteikumus un norādījumus.  
Tikai dalībnieki, treneri, tiesneši un apkalpojošais personāls ar derīgiem 
sadarbspējīgiem sertifikātiem (vakcinēšanās vai pārslimošanas) var piedalīties 
sacensībās un atrasties sacensību teritorijā. 
 
11. Citi noteikumi  
Dalībnieki, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā uzņemtie fotomateriāli un video tiek 
izmantoti šo un citu sacensību publicitātei, kā arī dalībnieka pieteikumā norādīto personas datu 
izmantošanai dalībnieku sastāva publiskošanai, rezultātu apkopošanai un publiskošanai drukātā veidā, 
elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums nr.1 

PIETEIKUMA FORMA 
  

   IESNIEGT LĪDZ 17.janvārim 
PLKST.24:00 

 
Latvijas 2021.gada Jaunatnes čempionāts jaunākā vecuma 

grupā ložu šaušanā 
pa e-pastu: pieteikumi@saufed.lv 

 
KOMANDAS NOSAUKUMS: 
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Tiesnesis tiesneša kategorija: 

 
Komandas pārstāvis: 
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Pārstāvja mob.tel. 

 
  

   

  
 


