Latvijas 2022.gada Kausa izcīņa lietišķajā šaušanā
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums
Veicināt šaušanas sporta attīstību Latvijā un paaugstināt šaušanas iemaņas LR IeM un AM struktūrvienībās. Noteikt
NBS komandu startam CISM čempionātā. Noskaidrot labākos Latvijas individuālos šāvējus un komandas atsevišķos
vingrinājumos.
2. Vieta un laiks
Sacensības notiek trīs posmos - 2022.gada 6.-7.maijā, 10.-11.jūnijā un 22.-23.jūlijā.
Sacensību norise Ādažu šautuvē.
3. Vadība
Sacensības organizē un vada LŠF, Lietišķās šaušanas sekcija. Sacensību tiešo vadību veic LŠF izveidotā tiesnešu
kolēģija.
4. Dalībnieki
Sacensībās piedalās IeM un AM pakļautās struktūrvienības, mācību iestādes 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, kā arī ar
rakstisku vecāku atļauju drīkst piedalīties no 16 gadiem (vecums tiek fiksēts uz sacensību pirmo dienu).
Dalībnieki paši atbildīgi par savu drošību un drošības noteikumu, tehnikas ievērošanu atrodoties sacensību vietā.
Pirms katra starta, izsaucot dalībnieku uz ugunslīnijas, tas ar parakstu apliecina drošības tehnikas ievērošanu.
Individuālajā vērtējumā dalībnieki dalās divās grupās: 1.grupa - vīrieši (22 gadi un vecāki), 2.grupa - vīrieši 16-21
gadu vecuma un visa vecuma sievietes.
Komandas sastāvs vingrinājumā – dalībnieku skaits neierobežots, vērtē labāko četru vingrinājumu pabeigušo
dalībnieku summu. Komandas vērtējums (labākais četrinieks) tiek kombinēts no abām grupām. Komandā ir obligāti
jāstartē vismaz vienam dalībniekam no 2. (otrās) grupas, kura rezultātu ieskaita komandas vērtējumā. Ja šī prasība
netiek ievērota, komanda tiek uzskatīta par nepilnīgu un komandu punkti netiek skaitīti.
Mērķu mainītājus nodrošina katra komanda. Katra komanda nodrošina vismaz vienu sertificētu tiesnesi katrai
sacensību dienai, vai iemaksā 20 Eur sacensību sekretariātā.
5.Programma
DP-3 – šaušana ar pistoli (kalibrs 7,62 - 11,45 mm) 25 m distancē pa mērķi nr.4 ar vienu vai abām rokām, kur 3
piešaudes šāvieni un laiks 1 minūte. Sacensību ieskaitē tiek izpildīti 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 pa mērķi nr.4, kur tiek veikti 6 piešaudes šāvieni
3 minūtēs. Sacensību ieskaitē tiek izpildīti:
- 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-A - Ātršaušana ar pistoli (kalibrs 7,62 - 11,45 mm) pa silueta figūras mērķi ar apļiem 25m distancē ar laika
ierobežojumu. Šaušana notiek, turot ieroci ar vienu roku. Izpildes kārtība:
- Sagatavošanās laiks 3 min. Tiek izņemti ieroči, magazīnas un 35 patronas. Atļauts pacelt ieročus mērķa virzienā
bez magazīnām un izpildīt “sauso” šāvienu bez munīcijas.
- Pielādēšana pēc komandas “Pielādēt”, laiks 1 min.
- Komanda “Uzmanību”, pēc šīs komandas roka jānolaiž 45 grādu leņķī, seko skaņas signāls vingrinājuma izpildes
startam.
- Piešaudē 5 šāvieni pa vienu mērķi, laiks 10 sek. Sacensību ieskaite tiek izpildīta sekojoši:
1. un 2.sērija - 5 šāvieni 10 sekundēs;
3. un 4.sērija - 5 šāvieni 8 sekundēs;
5. un 6.sērija - 5 šāvieni 6 sekundēs;
Katrai sērijai: 5 patronas magazīnā, patrona patrontelpā, rokas leņķis 45 grādu leņķī vērstā uz leju. Starta signāls ar
šaušanas taimeri atbilstoši sērijas laika ierobežojumam. Ja šāviens izpildīts ārpus laika ierobežojuma, labākais
trāpījums mērķī tiek anulēts.
Pēc katras DP-3, DP-4 un DP-A sērijas notiek rezultātu nosaukšana un fiksēšana rezultātu kartiņās.

ATŠ -5 - jebkura kalibra trieciena šautene vai pusautomātiskā karabīne ar standarta aprīkojumu 300 m distancē,
ieroču kalibrs 5,45 – 8 mm, stobra garums līdz 520 mm. Aizliegts izmantot optiku un/vai kalimatoru, kā arī aizliegts
ir izmantot klusinātājus, atsvarus un stobra bremzi.
Šaušana pa mērķi nr.1 no stāvokļiem, kur piešaudē tiek veikti 6 šāvieni 3 minūšu laikā. Sacensību ieskaite notiek:
- stāvoklī no ceļa vai sēdus - 10 ieskaites šāvieni 5 minūšu laikā;
- stāvoklī guļus bez atbalsta - 10 ieskaites šāvieni 5 minūšu laikā;
- stāvus - 10 ieskaites šāvieni 5 minūšu laikā;
Triecienšautenēm AK 4, M-75, kā arī jebkurai citai triecienšautenei, kuras čaulīšu izmetējs apdraud
apkārtesošo veselību, ir obligāti jābūt uzstādītam čaulīšu atsitējam!
Katram šaušanas stāvoklim šāvējs šautenes magazīnā drīkst ielādēt ne vairāk kā 10 patronas. Ja ugunslīnijas
tiesnesis konstatē lielāku patronu skaitu, šāvējam jāpārtrauc vingrinājuma izpilde un rezultāts anulējas. 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 - vingrinājums šaušanā 300 m distancē ar jebkura kalibra (līdz 10 mm) šauteni ar optisko tēmēkli.
Izmanto mērķi nr.4, kur rezultāts tiek fiksēts ar elektronisko iekārtu. Papīra mērķim ir tikai informatīva nozīme.
Neierobežota piešaude un 20 ieskaites šāvieni ar kopējo laiku 25 min.
Pirms komandas “Sagatavoties”, tiek dots laiks 7 minūtes, lai dalībnieks varētu uzstādīt šaušanas papildus
aprīkojumu (karodziņi, ballistiskie kalkulatori un tml).
Tehniskās prasības vingrinājuma izpildei: priekšējais balsts - taktiskās kājiņas ar paliktni zem tām, nolokāmas un
atlokāmas pie ieroča. Ieroča mēlītes nospiediens ne mazāks par 0,5 kg. Ieročiem, kam iespējams izmantot „šnellera”
mehānismu, arī „šnellera” nospiediens ne mazāks par 0,5 kg. Atļauti smilšu vai līdzīga satura priekšējie atbalsta
maisi, kuru izmērs ieroča garenvirzienā nepārsniedz 20cm. Ierocis nedrīkst būt fiksēts, tam jābūt brīvam kustībā uz
sāniem. Atbalstot ieroci pret zemi, tēmekļa tēmēšanas līnijai jābūt augšpusē, t.i. ārpus mērķa nr.4 gabarīta.
Aizmugurējais balsts nav atļauts, starp atbalsta virsmu un ieroča laidi jāatrodas šāvēja rokai. Atļauts balstīt ieroci uz
delnas, rokas un plecā. Drīkst izmantot cimdu (šaušanas vai citu), kas nav biezāks par 25mm un tajā nav iestrādātas
jebkādas sliedes vai koriģējošie elementi. Drīkst izmantot paklāju zem šāvēja.
Sagatavošanās laikā pēc komandas “Sagatavoties”, kam tiek dots laiks 10 minūtes, ugunslīnijas tiesnesis veiks katra
dalībnieka ieroča sagatavotības pārbaudi startam, ņemot vērā iepriekš uzskaitītās tehniskās prasības.
Bise – gludstobra 16.–12. kal. ierocis ar atklāto vai optisko tēmēkli, 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 dots laiks 10 minūtes. Šāvēja apģērbam jābūt brīvam, ieroča mēlītes nospiedienam ne
mazākam par 0,5 kg.
6. Vērtēšana
Visi dalībnieki startē divās grupās:
1) Vīrieši,
2) Sievietes (visa vecuma ) un jaunieši (ne vecāki par 2001.gada dzimušiem).
Ja otrajā grupā startē mazāk kā seši dalībnieki visos posmos kopā, abu grupu dalībnieki individuālā vērtējumā tiek
vērtēti kopējā konkurencē.
Šāvējiem ir iespēja katru vingrinājumu izpildīt 3 reizes (trīs posmos) un individuālajā kopvērtējumā skaita divu
labāko rezultātu summu katrā vingrinājumā un katrā grupā. Ieņemto vietu nosaka pēc šo rezultātu punktu summas
katrā vingrinājumā un katrā grupā. Vienāda rezultāta gadījumā par 1. - 10.vietu, augstāku vietu ieņem dalībnieks,
kuram ir labāka vieta pēdējā vērtētajā startā. Vienāda rezultāta gadījumā par 11. un tālāku vietu ieņemtā vieta tiek
dalīta.
Sacensībās tiek noteiktas uzvarētājas organizācijas vai apakšvienības vingrinājumos DP3, DP4, ATŠ-5, Bise un
Snaiperis pēc ieskaites dalībnieku sašautās lielākās punktu summas jebkurā no sacensību posmiem. Ja tā ir
vienāda, augstāku vietu ieņem komanda, kurai augstāka vieta pēdējā vērtētajā startā.
Vingrinājumā DP-A abas grupas startē kopējā konkurencē.
Komandas sastāvs katrā vingrinājumā ir neierobežots. Vērtē četrus labākos dalībniekus vingrinājumā. Ja komanda
startē tikai vienā dalībieku grupā, vai kopējais dalībnieku skaits komandā ir mazāks par četri (4), tā zaudē pilnas
komandas statusu un komandu punkti netiek aprēķināti.
7. Apbalvošana
Kopvērtējumā individuāli pēc visiem posmiem 1., 2., un 3. vieta saņem katrā vingrinājumā un katrā grupā atsevišķi
kausus un attiecīgās pakāpes diplomus. Komandu cīņā komandas, kas ieguvušas 1.– 3.vietu, tiek apbalvotas ar
diplomiem.

Sacensību oficiālie rezultāti tiks publicēti LŠF mājas lapā. Apbalvošana notiks pēc 3.posma Ādažu šautuvē!
8. Pieteikumi, finanses un protesti
Iepriekšējie rakstiskie pieteikumi (pielikums nr.1) par piedalīšanos sacensībās katram dalībniekam vai komandai
jānosūta LŠF tiesnesim, dalībnieku maiņu saraksta sagatavotājam Raivo Deklavam: pieteikumi@saufed.lv, tel.
nr. 26201948.

2.maijs 24:00 (1.posmam 6.-7.maijs) 6.jūnijs 24:00 (2.posmam 10.11.jūnijs) un 18.jūlijs 24:00 (3.posms 22.-23.jūlijs).
Pieteikumu termiņš:

Komandas, kuras pieteikumus nebūs iesniegušas laicīgi, sacensībām, var netikt reģistrētas.
9. Dalības maksa
Par piedalīšanos sacensībās LŠF licenzētie biedri, kas samaksājuši ikgadējo maksu par licenci (starta numuru) 10
EUR par 2022.gadu, iemaksā 9.00 EUR par pirmo startu, un 8.00 EUR par katru nākošo startu līdz sacensību
sākumam.
Par piedalīšanos sacensībās pārējiem (nav LŠF licenzētie biedri), kas samaksājuši ikgadējo maksu par licenci
(starta numuru) 15 EUR par 2022.gadu, iemaksā 11.00 EUR par pirmo startu, un 9.00 EUR par katru nākošo startu
līdz sacensību sākumam.
Dalībnieki bez starta numura uz startu netiks pielaisti.
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 sacensībās 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 sacensībās 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 sacensībās).
Tie kas piesakās vēlāk, kad pieteikšanās laiks beidzies, un citos gadījumos var maksāt uz vietas skaidrā
naudā. Ja nepieciešams, LŠF sagatavo kvīti par samaksas veikšanu.
10. Citi noteikumi
Dalībnieki, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā uzņemtie foto materiāli 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.
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