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2022.gada 19.septembris

Latvijas šaušanas federācijas
Lietišķās un Praktiskās šaušanas sekcijas

“LPSC Oktobris 2022 WA1500 PPC 48 / 60”

1. Mērķis un uzdevumi:
1.1. Veicināt un attīstīt šaušanas sporta disciplīnas WA1500 PPC (World Association 1500

Precision Pistol Competition) popularizēšanu militarizētās struktūrvienībās,
organizācijās kā arī privātu ieroču īpašnieku vidē.

1.2. Uzlabot šaušanas rezultātus un nostiprināt Latvijas šaušanas sporta tradīcijas
neolimpiskajās šaušanas disciplīnās.

1.3. Labāko individuālo šāvēju un labāko komandu noskaidrošana ar turpmāko Latvijas
izlases komplektēšanu dalībai starptautiskās sacensībās.

2. Vieta, laiks:
2.1. Vieta: SIA „Latvijas Praktiskās Šaušanas Centrs” šautuve, Džūkstes iela 6A, Rīgā.
2.2. Datums: 2022.gada 8.oktobris. Pieteikšanās pa maiņām pa tālruni 20052535 vai

e-pastā riga.hit.factor@gmail.com.
2.3. Vingrinājums PPC 48. (vienā maiņā 8 dalībnieki)
2.3.1. 1.maiņa  9:30
2.3.2. 2.maiņa  10:00
2.3.3. Katra nākamā maiņa pēc 30 min līdz visi sacensību dalībnieki izpilda vingrinājumu

PPC 48.
2.4. Vingrinājums PPC 60. (vienā maiņā 8 dalībnieki)
2.4.1. 1.maiņa 11:00
2.4.2. 2.maiņa 11:40
2.4.3. Katra nākamā maiņa pēc 40 min.

3. Vadība:
3.1. Sacensības organizē un nodrošina Latvijas šaušanas federācijas Lietišķās un

praktiskās šaušanas sekcijas biedrs SIA “Latvijas Praktiskās Šaušanas Centrs”.
3.2. Sacensības vada biedrība “Šaušanas sporta klubs HitFactor” Latvijas šaušanas

federācijas Lietišķās un praktiskās šaušanas sekcijas uzraudzībā.
3.3. Sacensību tiesneši:

Galvenais tiesnesis: Arturs Bratuškins
Tiesneši: Arkādijs Šišlovs, Valērija Gudeņa.
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4. Vingrinājumi:

PPC 48   Šaušana ar (9mm) pistoli, distancē no 3 - 25 m.
1. distance 3m 6 šāvieni ( izpildes laiks 8 sek.)

6 šāvieni pozīcija stāvus ieroci noturot ar vienu roku
2. distance 7 m 12 šāvieni (6+6) izpildes laiks- 20 sek.)

6 šāvieni pozīcija stāvus, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni pozīcija stāvus (ieroci turot ar divām rokām)

3. distance 15m 12 šāvieni (6+6) izpildes laiks - 20 sek.)
6 šāvieni pozīcija stāvus, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni pozīcija stāvus, (ieroci turot ar divām rokām)

4. distance 25m 18 šāvieni (6+6+6) izpildes laiks- 90 sek.)
6 šāvieni pozīcija uz ceļgala vai ceļgaliem, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni no aizsega kreisās puses - pistole kreisajā rokā, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni no aizsega labās puses - pistole labajā rokā,
Ieroci tur ar divām rokām, ieroci drīkst atbalstīt pret aizsegu.

PPC 60  Šaušana ar (9mm) pistoli, distancē no 7 - 50m.
1. distance 7 m 12 šāvieni (6+6) izpildes laiks- 20 sek.)

6 šāvieni pozīcija stāvus, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni pozīcija stāvus (ieroci turot ar divām rokām)

2. distance 25m 18 šāvieni (6+6+6) izpildes laiks - 90 sek.)
6 šāvieni pozīcija uz ceļgala vai ceļgaliem, obligāta aptveres maiņa, ieroci pret aizsegu

atbalstīt aizliegts,
6 šāvieni no aizsega kreisās puses - pistole kreisajā rokā, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni no aizsega labās puses - pistole labajā rokā

3. distance 25m, samazinātais mērķis, 24 šāvieni (6+6+6+6 - 165 sek.)
6 šāvieni sēdus obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni guļus, obligāta aptveres maiņa
6 šāvieni stāvus, no aizsega kreisās puses - pistole kreisajā rokā, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni stāvus, no aizsega labās puses - pistole labajā rokā

4. distance 25 m 6 šāvieni (12 sek.)
Ieroci tur ar divām rokām, ieroci pret aizsegu atbalstīt aizliegts.

5. Kvalifikācijas tabula

Vingr.
nosaukums

Att-ms līdz
mērķim

Šāvienu
skaits

SM SMK 1.kl. 2.kl. 3.kl.

Match 48,
pistole

3 - 25 m 48 413 394

6. Šāvēja aprīkojums:
Ieroči: pistole ar kalibru ne mazāk par 9mm, mēlītes nospiediena spēks pistolei uzvilktā
stāvoklī ne mazāks par 1,360kg. Maksts ierocim uz jostas zem šaušanai vadošās rokas. Pistole
makstī ar stobru uz leju, ieroča palaišanas mehānismam mēles aizsargskava noslēgta ar maksti,
sporta maksts noslēgta ar fiksējošo slēdzi. Aizsargi ausīm un acīm obligāti visās distancēs.
Ieroču klases:

- pistole ar atvērto tēmekli,
- pistole ar optiku (red-dot),
- PPC / pistol caliber carbine (ar optiku vai bez).



7. Speciālie DROŠĪBAS noteikumi
7.1. Ievietot magazīnu ar vai bez patronām pistoles rokturī var tikai pēc tiesneša

komandas. Dalībnieks, kurš sacensību laikā atrodas šautuvē ar pievienotu magazīni pistolei un
nav uz uguns līnijas tiesneša uzraudzībā TIEK DISKVALIFICĒTS.

7.2. Drošības leņķi šautuvē tiek noteikti šaušanas sektora ložu notvērēja sienas kontūras
robežā. Dalībnieks, kurš vingrinājuma izpildes laikā neievēro noteiktos drošības leņķus, novērš
ieroča stobru ārpus ložu uztvērēja sienas kontūras TIEK DISKVALIFICĒTS.

7.3. Speciālā Covid-19 izplatības ierobežošanas protokols ir šī nolikuma neatņemama
daļa par kura neievērošanu paredzēta diskvalifikācija bez iemaksātās dalības maksas
atgriešanas.

8. Rezultātu skaitīšana:
Katrā šaušanas distancē dalībnieka iegūto punktu summa tiek skaitīta kopā. Lielākā punktu
kopējā summa tiek uzskatīta par labāko. Ja punktu skaits ir vienāds diviem vai vairākiem
dalībniekiem, tiek skaitīts labāko trāpījumu skaits virzienā no lielākā uz mazāko ciparu mērķī
(X).

9. Apbalvošana:
Individuāli: 1.;2.;3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti par katru vingrinājumu un ieroču klasi
ATSEVIŠĶI. Minimālais dalībnieku skaits katrā ieroču klasē katrā vingrinajumā, lai izsniegtu
apbalvojumus, ir 5 šāvēji.

10. Finansēšana:
Sacensību finansēšana tiek veikta no dalības maksas:
- starts PPC 48 disciplīnā: 10 Eur,
- starts PPC 60 disciplīnā: 15 Eur.

11. Pieteikumi, protesti:
Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 20052535 vai e-pastā riga.hit.factor@gmail.com.
Protesti tiek pieņemti iemaksājot 30 Eur. Ja protests tiek apmierināts, nauda tiek atmaksāta.
Informācija par sacensību norisi www.saufed.lv, wa1500.lv/sacensibas.

https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi
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