
 

 

 

 
NOLIKUMS  

 

Madonas novada atklātais čempionāts šaušanā 1.posms  
+ Latvijas kausa izcīņa: SK 100m 2.posms, SK 35m 2.posms, Apaļais stends 2.posms 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Vieta Madonas nov., Praulienas pag., ”Palejas”  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Laiks 2017.gada 29.aprīlis Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:00  
          Sacensību atklāšana plkst. 9:00 
 
Rīkotājs Latvijas Šaušanas federācija, Madonas novada pašvaldība, Sporta klubs „Palejas” 

 

Dalībnieki Visi interesenti, kas apguvuši likumā noteiktā kārtībā nepieciešamās iemaņas pareizi 
 rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu prasībām.  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Programma 

_____________________________________________________________________________________
Universālais mednieks 50-300m 

 
Šaušanas shēma    
1.Vingrinājums: attālums 50m, 3 šāvieni, “Bebrs”, šaušanas pozīcija “no ceļa” vai “beduīns”; 
2.Vingrinājums: attālums 100m, 3 šāvieni, mērķis “Mežacūka”, šaušanas pozīcija stāvot “no 
rokas”; 
3.Vingrinājums: attālums 200m, 3 šāvieni, mērķis “Stirnas buks”, šaušanas pozīcija sēžot, 
no dzinējmedību podesta; 
4.Vingrinājums: attālums 300m, 3 šāvieni, mērķis “Lapsa”, šaušanas pozīcija sēžot, no 
dzinējmedību podesta. 
Vienādu rezultātu gadījumā tiek skaitīti augstvērtīgāki trāpījumi, ja kādā no mērķiem 
atrodas vairāk trāpijumu kā paredzēts, tiek atskaitīts labākais trāpījums.  
Vīrieši, juniori vai sievietes startē vienā grupā.  
Ieroči, munīcija – vītņstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. 
Ieroču kalibrs 222.Remington un lielāks.  
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________
Sportings + Amerikāņu traps 

 
Šaušanas shēma – divas pamatsērijas (25 māla šķīvīši sportingā un 25 māla šķīvīši 
amerikāņu trapā) + papildu sēriju skaits no 1 līdz 2 katrā veidā (samaksa par papildu sēriju 
5,00 eur, pamatsērijas atļauts šaut līdz plkst. 17:00), lai piedalītos finālā vērtē no katra 
veida labāko sērijas rezultātu kopsummu. Finālā 6 labākie rezultāti – 1 sērija (25 māla 
šķīvīši). Finālu šauj Amerikāņu trapā, fināla rezultātam pamatsēriju punkti netiek skaitīti 
klāt.  
Vīrieši, juniori un sievietes startē vienā grupā. 
Ieroči, munīcija – gludstobra ieroči, kas atļauti Latvijas medību noteikumus. Munīcija ne 
smagāka kā 28gr., skrošu maksimālais diametrs 2,5mm.  
 
 
 
 
 



 

_____________________________________________________________________________________ 
Apaļais stends Latvijas kausa izcīņa 2.posms 
 

Šaušanas shēma – Individuālajā un komandu ieskaitē dalībnieki šauj 4 kvalifikācijas 
sērijas, ja dalībnieku skaits pārsniedz 18 dalībniekus disciplīnā, tad 3 pamatsērijas. Seši 
labākie kvalifikācijas rezultāta īpašnieki šauj finālu pēc 2017. gada ISSF noteikumiem.  
Junioru konkurencē piedalās jaunieši, kas dzimuši 1997. gadā un jaunāki, kā arī sievietes 
bez vecuma ierobežojuma. Junioru programma 2 sērijas (50 mēŗki).  
Komandu ieskaitē tiek ņemti vērā divi labākie vīriešu kvalifikācijas rezultāti + labākais 
juniora rezultāts, kas dod punktu summu no 200 vai 250 mērķiem.  
Ja juniors vēlas piedalīties vīriešu konkurencē, tad maksā 50% no vīriešu dalības maksu.  
Apaļā stenda vērtēšanas kritēriji uzskatamāk atspoguļoti nolikuma beigās. 
Ieroči, munīcija – gludstobra ieroči, ne lielāki ka 12.kal., kas atļauti Latvijas medību 
noteikumos. Munīcija smagāka par 24gr., skrošu maksimālais diametrs 2,5 mm. 
 

_____________________________________________________________________________________
Skrejošais alnis 100 m Latvijas kausa izcīņa 2.posms 

 
Šaušanas shēma – visi dalībnieki šaušanā pa „skrejošu alni” dalās divās grupās: 
meistarklasē – dalībnieki, kuriem ir 1. un augstāka sporta klase šaušanā pa „skrejošu alni”;  
amatierklasē  – dalībnieki, kuriem ir 2. un 3. sporta klase, kā arī dalībnieki, kuriem nav 
izpildīta sporta klase šaušanā pa „skrejošu alni”.   
Vīrieši, sievietes un juniori startē vienā, vīriešu konkurencē, izpildot 2 pamatsērijas (20 
mērķi). Finālā 8 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Amatieru klasei vērtējums no 20 mērķiem.  
Ja amatieru klases dalībnieki izcīna vietu starp 8 labākajiem, viņi turpina sacensības 
meistaru klases konkurencē un saņem dubultu vērtējumu.  
Ieroči, munīcija – vītņstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. 
Ieroču kalibrs 222.Remington un lielāks. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Skrejošā meža cūka 35m Latvijas kausa izcīņa 2.posms 

 
Šaušanas shēma – vīrieši, sievietes un juniori, vīrieši šaušanā pa „skrejošu mežacūku” 
dalās divās grupās: 
meistarklasē – dalībnieki, kuriem ir 1. un augstāka sporta klase šaušanā pa „skrejošo 
mežacūku”;  
amatierklasē  – dalībnieki, kuriem ir 2. un 3. sporta klase, kā arī dalībnieki, kuriem nav 
izpildīta sporta klase šaušanā pa „skrejošo mežacūku”.   
2 pamatsērijas (20 mērķi). Pusfinālā 16 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Finālā 8 labākie – 1 
sērija (10 mērķi). Amatieru klasei, junioriem un sievietēm vērtējums no 2 pamatsērijām 
(20 mērķiem). 
Ja amatieru klases dalībnieks, juniors vai sieviete izcīna vietu starp 16 labākajiem, viņi 
turpina sacensības vīriešu konkurencē un saņem dubultu vērtējumu. 
Ieroči, munīcija – gludstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. 
Patronas, kas lādētas ar vienu lodi. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Dalības maksa 

Maksa par katru disciplīnu (Skrejošais alnis 100m; Skrejošā meža cūka 35m) – 10 eur; 
Sportings + Amerikāņu traps - 15 eur; 
Universālais mednieks – 10 eur; 
Apaļais stends - 25 eur (junoriem – katrs LŠF kolektīvais biedrs drīkst pieteikt 1 junioru 
disciplīnā bezmaksas, bet katrs nākamais 10 eur). 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Vērtēšana 
Individuāli šaušanā pa „skrejošo alni” 100m vērtēs 2 pamatsērijas un fināla punktu 
kopsummu. Individuāli pa „skrejošo mežacūku 35m” vērtēs 2 pamatsērijas, pusfināla 
un fināla punktu kopsummu, juniori un sievietes atsevišķi.  
Apaļā stenda vērtēšanas kritēriji uzskatamāk atspoguļoti nolikuma beigās. 
Sportingā + Amerikāņu trapā vērtēs 1 labāko sēriju, pamatsēriju rezultāts netiek summēts 
ar fināla rezultātu.  

 Universālajā medniekā vērtēs visu mērķu kopsummu.  
 
 
 
 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Apbalvošana 
Universālais mednieks: 50-300m 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un 
balvām no UNI SPORTS – mednieku veikaliem “Copes lietas”.  
Sportings + Amerikāņu traps: 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem 
un balvām no Philips, kā arī ar zemāko rezultātu finālistam specbalvu no “Huberts”.  
Apaļais stends: individuāli 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar piemiņas ar diplomiem un 
balvām. Junioru konkurencē, ja dalībnieku skaits mazāks par 4, apbalvo tikai labāko,  
1.-3. vietu izcīnījušās komandas katrā posmā apbalvo ar diplomiem.  
Katra posma 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un spec balvām 
no Mednieku veikaliem “Huberts”.  
 
Šoreiz atbalstītāji ir sagādājuši grandiozas dāvanas, kas tiks izlozētas apbalvošanas 
laikā starp klātesošajiem dalībniekiem.   

 
Balvu fondu atbalsta 
 
 

          UNI SPORTS 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Informācija     

 Sacensību laikā darbosies kārtīga mednieku bufete.  
                        Sīkāk par sacensībām:  

Jānis Vilciņš, mob.t. 2 8814132 
www.cihpih.lv 

 www.sasa.lv 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Apaļā stenda vērtēšanas noteikumi   

 

Vērtēšana:  
a. Komandu vērtējumā piedalās tikai LŠF kolektīvo biedru (juridisko personu) 

komandas, kas nomaksājušas 2017. gada biedru naudu 70.00 EUR un ir iesnieguši 
LŠF sarakstu ar šāvējiem, kas pārstāvēs attiecīgo formējumu (saraksts iesniedzams e-
pastā upelnieksdainis@gmail.com, līdz katras disciplīnas pirmā posma online 
pieteikšanās beigām). Sezonas gaitā komandas drīkst papildināt šo sarakstu ar jauniem 
dalībniekiem, bet katram šāvējam ir tiesības pāriet no vienas komandas uz citu, vienu 
reizi sezonā līdz pirmspēdējam Latvijas kausa izcīņas posmam.  

b. Minimālais komandas sastāvs – 2 vīrieši un 1 juniors. Katrā komandā drīkst pieteikt 
līdz 3 vīriešiem no kuriem vertēs 2 labākos rezultātus. Junioru skaits katrā komandā ir 
bez ierobežojuma, ieskaitei vērtē labāko.  

c. Pilnai komandas ieskaitei juniora punktus var nest arī vīrietis, kura pirmo 2 sēriju 
punktu summu dala uz pusēm un pieskaita kopējai komandas punktu summai. 
Konkrētais šāvējs jānorāda pirms sacensību sākuma.  

d. Katrs LŠF kolektīvais biedrs vienās sacensībās var piedalīties ar vairākām komandām.  

e. Katram šāvējam ir tiesības pāriet no vienas komandas uz citu, vienu reizi sezonā līdz 
pirmspēdējam Latvijas kausa izcīņas posmam.  

f. Komandu vērtējumā nepilnās komandas vērtē aiz pilnajām.  

g. Vienāda rezultāta gadījumā augstāka vieta tiek piešķirta tai komandai, kuras 
dalībniekam ir augstāka individuālā vieta vīriešu konkurencē.  

h. Vienādu individuālo rezultātu gadījumā par iekļūšanu finālā, kā arī par godalgotajām 
vietām, tiek veikta pāršaude saskaņā ar ISSF 2017. gada noteikumiem.  

i. Latvijas kausa izcīņas finālposmā tiek noskaidroti 2017. gada kausa ieguvēji vīriešu un 
junioru individuālajā vērtējumā - apaļajā stendā, vērtējot trīs labākos posmus no 
pirmajiem pieciem kausa posmiem + finālposms, kuru vērtē obligāti un tranšejas stendā 
vērtējot divus labākos posmus no pirmajiem trijiem + finālposms, kuru vērtē obligāti. 
Punktus piešķir par kvalifikācijā uzstādīto rezultātu un par izcīnīto vietu posmā pēc 
sekojošas shēmas:  

 
 
 
 
 
 

http://www.sasa.lv/


 
 
Kvalifikācijā punktus aprēķina pēc formulas:  
 

P = 25 – (R – Rav); 
 
kur  P – Iegūtais punktu skaits posmā;  

R – 1. vietas rezultāts kvalifikācijā;  
Rav – attiecīgās vietas rezultāts kvalifikācijā. 

  
Punktu sadalījums par ieņemto vietu posmā (arī komandām un junioriem):  
1.vieta – 25 punkti; 2.vieta – 18 punkti; 3.vieta – 15 punkti; 4.vieta – 12 punkti; 5.vieta 
– 10 punkti; 6.vieta – 8 punkti; 7.vieta – 6 punkti; 8.vieta – 4 punkti; 9.vieta – 2 punkti; 
10.vieta – 1 punkts. 
 

Kopvērtējumā vienādu punktu gadījumā augstāko vietu ieņem augstākā kvalifikācijas rezultāta 
īpašnieks jebkurā no ieskaitītajām sacensībām.  
 

j. Komandu un junioru kopvērtējumā punktus posmā saņem par izcīnīto vietu pēc 
tādas pašas shēmas kā individuāli par izcīnīto vietu posmā.  

k. Komandu kopvērtējumā summē katrā posmā iegūtos punktus. Finālposmā 
komandām tiek piešķirti dubultpunkti (Piemēram, 1. vieta saņem 25x2=50 
punktus).  

l. Junioriem izcīnīto vietu vērtē no 50 punktiem. Vienāda rezultāta gadījumā notiek 
pāršaude – apaļajā stendā dubleti uz ceturtā galdiņa, tranšejas stendā pa zināmu 
mērķi ar vienu patronu. 

 
 
  

 

 
 
 

  
 


