Latvijas 2021.gada Lietišķās šaušanas TRENIŅŠ
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums.
Sagatavoties startiem Latvijas Čempionātam un Latvijas posmiem lietišķā šaušanā.
2. Vieta un laiks.
Sakarā ar valstī noteiktiem ierobežojumiem COVID-19 pandēmijas sakarā, arī jūnijā paredzētais kausa izcīņas
posms tiek organizēts kā treniņš 11.un 12.jūnijā, ievērojot LŠF izstrādātās Vadlīnijas epidemioloģiskās
drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Treniņa norises vieta būs Ādažu šautuvē.
3. Vadība
Treniņu organizē un vada LŠF, Lietišķās šaušanas sekcija. Treniņa tiešo vadību un drošības tehnikas
ievērošanas pasākumus veic LŠF izveidotā tiesnešu kolēģija Borisa Zavadska vadībā.
4. Dalībnieki
Treniņā piedalās IeM un AM pakļautās struktūrvienības, mācību iestādes un mācību centri, 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 2021.gadu un
jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš ir iegādājies LŠF individuālo gada licenci. Dalībnieku vecums - 18 gadi un
vecāki.
Treniņa programma tiek maksimāli pietuvināta Latvijas Čempionāta un Latvijas posmu sacensībām lietišķā
šaušanā, pielāgojot epidēmijas ierobežojumu drošai ievērošanai. Atšķirībā no sacensībām, treniņā nav
paredzēta rezultātu noteikšana. Katrs dalībnieks pēc treniņa beigām var paņemt savus mērķus personīgai
lietošanai.
Treniņš notiek pēc grafika, kas iepriekš tiks publicēts www.saufed.lv mājas lapā. Lūdzu to ievērot, lai netiktu
pārkāpti pulcēšanās ierobežojumi.
Dalībniekiem uz treniņu ir jāierodas 30 min. iepriekš, lai parakstītos, ka iepazinušies ar nolikumu un par drošības
tehnikas ievērošanu, parakstītu Apliecinājumu par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas
ierobežošanu un veiktu samaksu (ja iepriekš nav veikts pārskaitījums) par dalību treniņā, kā arī saņemtu
dalībnieka numuru, ja tas nav bijis saņemts pirmajā treniņā maijā. Šautuvē dalībniekam ir jāierodas vismaz 10
minūtes iepriekš, lai sagatavotos vingrinājuma izpildei.
Šīs NAV sacensības, apbalvošana NAV paredzēta.
5.Programma.
DP-3 – šaušana ar pistoli (kalibrs 7,62 - 11,45 mm) 25 m distancē, mērķis Nr.4, ar vienu vai abām rokām, 3
piešaudes šāvieni, laiks 1 minūte. 30 ieskaites šāvieni 3 sērijās. Laiks 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 pistoli (kalibrs 7,62 - 11,45 mm) 25 m distancē, mērķis Nr.4 (melnais aplis).
- piešaudē 6 šāvienu sērija 3 minūtēs,
- 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.
Mēlītes nospiediens ne mazāks par 1,360 kg. Vingrinājumu drīkst izpildīt tikai ar pilnapvalka lodēm tērauda,
kapara vai misiņa apvalkā!
DP-3 un DP-4 šaušanas maiņas tiks organizētas pamīšus, t.i. viena aiz otras, lai izvairītos no drūzmēšanās
treniņa vietā.
ATŠ -5 - jebkura kalibra trieciena šautene vai pusautomātiskā karabīne ar standarta aprīkojumu 300 m
distancē, ieroču kalibrs 5,45 - 8mm, stobra garums līdz 520mm atklātais tēmeklis ar grauda mehānismu.
Aizliegts izmantot optiku un/vai kalimatoru, 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;
Triecienšautenēm AK 4 m75, kā arī jebkurai citai triecienšautenei, kuras čaulīšu izmetējs apdraud
apkārtesošo 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. 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 viena balsta 300m distancē, mērķis
Nr.4. Neierobežota piešaude un 20 ieskaites šāvieni ar kopējo laiku 25 min.
Jebkura tipa, viens horizontāls paliktnis ar maksimālo balsta platumu 20cm, bez sānu malu paaugstinājumiem.
AIZLIEGTS IZMANTOT TAKTISKĀS KĀJIŅAS UN LAIDES ATBALSTU. Pastobres/laides maksimālais platums
70mm. Cimdā nedrīkst būt iestrādāti cieti priekšmeti laides balstīšanai. Karodziņus nodrošina sacensību
organizatori: 50m; 100m; 200m uz katrām 5 vietām viens karodziņš.
Bise – gludstobra 16.–12. kal. ierocis ar atklāto vai optisko tēmekli, mērķis Nr.4, distance 50 m, 2 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. Treniņā atļauts šaut ar 20., 28., 32. kalibriem un visiem vītņu ieročiem kas šauj ar gludstobra
munīciju.
8. Pieteikumi
Iepriekšējie rakstiskie pieteikumi (pielikums nr.1) par piedalīšanos treniņā katram dalībniekam vai komandai
jānosūta galvenajam tiesnesim, dalībnieku maiņu saraksta sagatavotājam Borisam Zavadskim

info@saufed,lv, tel nr. 29583963

7.jūnijs 24:00

Pieteikumu termiņš:
Komandas, kuras pieteikumus nebūs iesniegušas laicīgi, treniņam var netikt reģistrētas.
9. Dalības maksa
Par piedalīšanos treniņā LŠF licenzētie biedri, kas samaksājuši ikgadējo maksu par licenci (numuru) 10 EUR
par 2021.gadu, iemaksā 5.00 EUR par pirmo startu, un 4.00 EUR par katru nākošo startu līdz sacensību
sākumam.
Par piedalīšanos treniņā pārējiem (nav LŠF licenzētie biedri), kas samaksājuši ikgadējo maksu par licenci
(numuru) 15 EUR par 2021.gadu, iemaksā 7.00 EUR par pirmo startu, un 6.00 EUR par katru nākošo startu
līdz sacensību sākumam.
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku transportēšanu uz sacensību vietu un atpakaļ, komandējumu izmaksām,
ēdināšanu, naktsmītnēm, apgādi ar ieročiem un munīciju, sedz komandējošās organizācijas.

Maksa par licenci un dalības maksa par startu treniņos jāmaksā ar pārskaitījumu
iepriekš, bet ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms sacensībām uz sekojošu bankas kontu:
Latvijas Šaušanas federācija
Reģ. Nr. 40008024596
Bankas nosaukums: AS Swedbank, SWIFT kods: HABALV22
IBAN konts: LV33HABA0551012812832
Bankas maksājuma mērķī norādīt: Dalības maksa lietišķās šaušanas treniņā par VĀRDS,
UZVĀRDS, KOMANDA VAI KLUBS.
Ja komandai, dalībniekam nepieciešams rēķins apmaksas veikšanai, par to informēt pieteikumā un nosūtot
rekvizītus uz info@saufed.lv
NB! Dalības maksa nav ziedojums federācijai (nenorādīt maksājuma uzdevumā Ziedojums, ja maksājuma
mērķis ir starts treniņā).
Tie kas piesakās vēlāk, kad pieteikšanās laiks beidzies, un citos gadījumos var maksāt uz vietas
skaidrā naudā, izrakstot LŠF sagatavoto kvīti (nepieciešamības gadījumā).
TRENIŅĀ VAR PIEDALĪTIES ATKĀRTOTI – t.i. ŠAUT ABĀS DIENĀS VAI VAIRĀKĀS MAIŅĀS

Pielikums nr.1

IESNIEGT LĪDZ 7.jūnijam 24:00

PIETEIKUMA FORMA:

pa e-pastu: info@saufed.lv
tel.nr. 29583963
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Treniņš notiek saskaņā ar Latvijas Šaušanas federācijas Vadlīnijām epidemioloģiskās drošības pasākumu
īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai sacensībās, treniņos, semināros

Izdotas pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41 . daļu,
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”

Latvijas Šaušanas federācijas vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai sacensībās

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūlija noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk MK noteikumi nr. 360) paredzēto pamatprincipu (informēšana,
distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanai
biedrība “Latvijas Šaušanas federācija” (turpmāk – LŠF) ir izstrādājusi vadlīnijas LŠF un tās biedru rīkoto
sacensību norisei (turpmāk – Vadlīnijas).
1. Visās LŠF un to biedru rīkotajās sacensībās ir jāīsteno un jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – Sacensībās).
2. Šīs Vadlīnijas ir saistošas visiem sacensību dalībniekiem – organizatoriem, sacensību darbiniekiem,
apkalpojošajam personālam, un sportistiem, kā arī ciktāl iespējama to piemērošana pārējiem ar sacensību
norisi nesaistītajiem norises vietas (šautuves) darbiniekiem.
3. Ja Vadlīniju īstenošanas laikā tiek fiksēta to neatbilstība ar sacensību nolikumu, programmu un/vai citiem
noteikumiem, spēkā ir Vadlīniju noteiktais regulējums.
4. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Vadlīnijas var tikt pārskatītas un tajās noteiktie ierobežojumi mainīti.
5. Personas, kuras pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus,
var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, savukārt LŠF valde var lemt par sankciju piemērošanu
sacensību organizatoram un/vai dalībniekiem, citām Vadlīniju 2.punktā minētajām personām, kas apzināti
pārkāpuši noteiktos ierobežojumus.
6. LŠF biedri un sportisti federācijas rīkotajās sacensībās:
6.1. ir informēti un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības
likumā un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos noteikumus par valsts
ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu norisē;
6.2. sacensību dienā, ne vēlāk kā 20 minūtes pirms to sākuma, iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim
aizpildītu un parakstītu apliecinājumu (Pielikums nr.2);
6.3. ir atbildīgi par noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu;
6.4. ir informēti un ievēro valsts un attiecīgās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek organizētas
sacensības, aktuālos noteikumus sporta pasākumu norisei, kā arī regulāri seko līdzi to izmaiņām.
7. Vadlīnijas infekcijas izplatīšanas ierobežošanai sacensību norises laikā:
7.1. pie sacensību norises vietas ieejas redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar informāciju par
distances ievērošanu min.2 m., maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu, pašizolāciju, karantīnu, kā arī
citu informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360;
7.2. sacensību norises vietā organizators nodrošina 70% spirtu saturošu rokas dezinfekcijas līdzekļu
pieejamību, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai;
dezinfekcijas līdzekļi pieejami visiem sacensību norisē iesaistītajiem;
7.3. Vietās, kur ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus plūsmu regulējošus
norobežojumus;
7.4. sacensības notiek bez skatītājiem;
7.5. organizators nodrošina mutes un deguna aizsegu pieejamību un lietošanu Sacensību tiesnešiem,
atbalsta personālam un darbiniekiem. Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās,
nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas;
7.6. sportistiem mutes un deguna aizsegu pieejamību nodrošina paši sportisti;

7.7. sportisti tiek sadalīti maiņās līdz 15-20 personām katrā, savukārt, uz šaušanas līnijas drīkst atrasties
tikai sportisti no šaušanas maiņas un līdz 2 tiesnešiem;
Piezīme. Lai izpildītu noteikto prasību, sacensību organizators sadala dalībniekus vairākas maiņās ar
noteiktu ierašanas laiku šautuvē, ne ātrāk ka 10-15 min. pirms šaušanas laika grafika.
7.8. Sacensību dalībniekiem un pārējiem interesentiem ir iespējams iepazīties ar maiņu sarakstiem iepriekš
interneta vietnē www.saufed.lv
7.9. iespēju robežās tiek nodrošināta dalībnieku informēšana par ar Covid-19 saistītajiem ierobežojumiem un
noteikumiem, kā arī sankcijām, kas tiek piemērotas, pārkāpjot MK noteikumos nr.360, un Vadlīnijās
noteiktās prasības, tai skaitā par Sacensību pārtraukšanas iespējamību noteikumu neievērošanas
gadījumā;
7.10.
Sportisti visu sacensību laiku atrodas ārtelpās vai nojumēs.
7.11.
pēc Sacensību vingrinājumu izpildes iepriekš paredzētajā šaušanas maiņā, dalībnieki sacensību
norises vietu nekavējoties pamet.
7.12.
Sacensību laikā apbalvošana nav paredzēta.

Pielikums nr.2
Latvijas Šaušanas federācijas vadlīnijām
epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
sacensībās
Biedrībai “Latvijas Šaušanas federācija”
Apliecinājums
Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu
Es, ____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)
personas kods: ___________________________________________________,
(personas kods)
1. man nav konstatēta saslimšana ar Covid-19, un Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis kā
Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu;
2. pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā neesmu atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru
attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19
attiecīgajā valstī un neesmu bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām;
3. man nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna;
4. man nav akūtu elpceļu infekcijas simptomu (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa
temperatūra, elpošanas traucējumi).
Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai
kriminālatbildības.
________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
_________________________
(tel.nr., e-pasts)
______________________________
(datums)

Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un nodrošināt
aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 Biedrības ”Latvijas Šaušanas federācija” organizēto treniņu laikā.

