
 

 

 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS SKEET125 & TRAP125 + LK 10.POSMS SK-35 

LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS ST-35 

 

NOLIKUMS 
 

RĪKOTĀJS   Šaušanas sporta klubs “Rencēni”, MMK “Rencēni” 

 

VIETA MMK “Rencēni” šautuvē, Rencēnu pag., Burtnieku novads 

 

LAIKS 2017.gada 18-20 augusts 

 18.augusts 

10:00 – 18:00 Oficālie treniņi SKEET, TRAP, SK-35 un ST-35 disciplīnās 

    19.augusts 

     8:30 – 9:40  Dalībnieku reģistrācija 

     9:45  Sacensību atkāšana 

     10:00  Pirmie starti 

     ~17:00 Apbalvošana SK-35 un ST-35 disciplīnās 

    20.augusts 

     10:00 Sacensību otrā diena SKEET un TRAP disciplīnās 

     ~16:00 Apbalvošana SKEET un TRAP disciplīnās  

  

SACENSĪBU MĒRĶIS  Popularizēt šaušanas sportu 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA •  Apaļais stends (SKEET) – nolikums sasa.lv stenda šaušanas sadaļā   

 •  Tranšeju stends (TRAP) – nolikums sasa.lv stenda šaušanas sadaļā 

•  Skrejošā mežacūka 35m (SK-35) 

  •  Stāvošs mērķis 35m (ST-35) 

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM iepriekšējā reģistrācija sacensībām pieejama mājaslapā www.sasa.lv  

 

DALĪBAS MAKSA  • Skrejošā mežacūka 35m (SK-35) 15 EUR (junioriem 10EUR) 

  • Stāvošs mērķis 35m (ST-35)  10 EUR (junioriem 5EUR) 

 

SACENSĪBĀS DRĪKST  ikviena persona, kas ir samaksājusi sacensību dalības maksu, apguvusi nepieciešamās 

PIEDALĪTIES iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci un atbilst normatīvo aktu prasībām par vecuma 

ierobežojumu. Tie dalībnieki, kuriem nav ieroča glabāšanas un nēsāšanas atļauja, drīkst 

piedalīties sacensībās, ja galvotājam ir šāda atļauja un šaušanas laikā galvotājs atrodas 

blakus šāvējam uz šaušanas līnijas un atbild par šāvēja rīcību un šaušanas drošu norisi 

 

 

 

  



SKREJOŠĀ MEŽACŪKA 35M (SK-35) 
 

SACENSĪBAS NOTIEK starp individuālajiem dalībniekiem un komandām atbilstoši LŠF (24.04.2012) sacensību 

noteikumiem šaušanas disciplīnā “Skrejoša cūka - 35m”. Sacensību individuālie dalībnieki 

tiek iedalīti un sacenšas trīs grupās – Meistaru grupā, Amatieru grupā un Juniori/Sievietes 

grupā, kā arī komandu konkurencē (3 vīrieši + 1 juniors) 

Meistaru grupā tiek iekļauti tie dalībnieki, kas divu iepriekšējo kalendāro gadu laikā 

šaušanas disciplīnā SK-35 ir izpildījuši I sporta klases, sporta meistara kandidāta vai sporta 

meistara kvalifikācijas ieskaites normatīvu.  

Amatieru grupā tiek iekļauti visi pārējie dalībnieki. Ja Amatieru grupas dalībnieka izpildīto 

divu pamatsēriju rezultātu summa ir atbilstoša sacensību turpināšanai pusfinālā un/vai finālā 

Meistaru grupā, viņš var turpināt sacensības, saņemot vērtējumu gan Amatieru grupas, gan 

Meistaru grupas rezultātu tabulā. Amatieru grupas dalībniekam ir tiesības pieteikties 

Meistaru grupā, tādējādi atsakoties sacensties Amatieru grupā.  

Junioru grupā drīkst piedalīties jaunieši (1997g. un jaunāki) un sievietes. Ja junioru 

konkurences dalībnieka izpildīto divu pamatsēriju summa ir atbilstoša sacensību 

turpināšanai pusfinālā un/vai finālā vīriešu Meistaru grupas konkurencē, viņš var turpināt 

sacensības, saņemot vērtējumu gan junioru, gan vīriešu Meistaru grupas konkurences 

tabulā 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA Visi dalībnieki izpilda 2 pamatsērijas + 1 sēriju 16 labākie Meistaru grupas konkurencē 

pusfinālā + 1 sēriju 8 labākie Meistaru grupas konkurencē finālā. 

 

VĒRTĒŠANA Individuālās sacensību vietas tiek noteiktas pēc izpildīto visu sēriju rezultātu summas.  

 Amatieru grupas un Junioru grupas konkurencē vietas tiek noteiktas pēc divu izpildīto 

pamatsēriju rezultātu summas. Komandu konkurencē vietas tiek noteiktas pēc visu 

komandas šāvēju izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. 

 

APBALVOŠANA Apbalvoti tiek 1.-3.vietas ieguvēji Meistaru grupas, Amatieru grupas, Junioru grupas un 

komandu konkurencē. 

  



STĀVOŠS MĒRĶIS 35M (ST-35) 
 

SACENSĪBAS NOTIEK starp individuālajiem dalībniekiem un komandām atbilstoši LŠF (24.04.2012) sacensību 

noteikumiem šaušanas disciplīnā “Stāvošs mērķis - 35m”. Sacensību individuālie dalībnieki 

tiek iedalīti un sacenšas trīs grupās – Meistaru grupā, Amatieru grupā un Juniori/Sievietes 

grupā, kā arī komandu konkurencē (2 vīrieši + 1 juniors) 

Meistaru grupā tiek iekļauti tie dalībnieki, kas divu iepriekšējo kalendāro gadu laikā 

šaušanas disciplīnā SK-35 ir izpildījuši I sporta klases, sporta meistara kandidāta vai sporta 

meistara kvalifikācijas ieskaites normatīvu.  

Amatieru grupā tiek iekļauti visi pārējie dalībnieki. Ja Amatieru grupas dalībnieka izpildīto 

divu pamatsēriju rezultātu summa ir atbilstoša sacensību turpināšanai pusfinālā un/vai finālā 

Meistaru grupā, viņš var turpināt sacensības, saņemot vērtējumu gan Amatieru grupas, gan 

Meistaru grupas rezultātu tabulā. Amatieru grupas dalībniekam ir tiesības pieteikties 

Meistaru grupā, tādējādi atsakoties sacensties Amatieru grupā.  

Junioru grupā drīkst piedalīties jaunieši (1997g. un jaunāki) un sievietes. Ja junioru 

konkurences dalībnieka izpildīto divu pamatsēriju summa ir atbilstoša sacensību 

turpināšanai pusfinālā un/vai finālā vīriešu Meistaru grupas konkurencē, viņš var turpināt 

sacensības, saņemot vērtējumu gan junioru, gan vīriešu Meistaru grupas konkurences 

tabulā 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA Visi dalībnieki izpilda 2 pamatsērijas + 1 sēriju 8 labākie Meistaru grupas konkurencē finālā. 

 

VĒRTĒŠANA Individuālās sacensību vietas tiek noteiktas pēc izpildīto visu sēriju rezultātu summas.  

 Amatieru grupas un Junioru grupas konkurencē vietas tiek noteiktas pēc divu izpildīto 

pamatsēriju rezultātu summas. Komandu konkurencē vietas tiek noteiktas pēc visu 

komandas šāvēju izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. 

 

APBALVOŠANA Apbalvoti tiek 1.-3.vietas ieguvēji Meistaru grupas, Amatieru grupas, Junioru grupas un 

komandu konkurencē. 

 


