
LŠF sporta klašu un nosaukumu  

kvalifikācijas ieskaites normatīvi. 

(Apstiprināti LŠF valdes sēdē 5.12.2018.) 

 

Apaļais stends 
 

Mērķu 

skaits 

sacensību 

programmā 

SKSM SM SMK I II III 

75    65 57 45 

100   90 85 76 60 

125** 120 115 110 105 95 75 

 

Tranšeju stends 

 
Mērķu 

skaits 

sacensību 

programmā 

SKSM SM SMK I II III 

75    63 54 42 

100   88 83 73 58 

125** 118 113 108 103 93 72 

 

* SKSM – Latvijas starptautiskās klases sporta meistars 

* SM – Latvijas sporta meistars 

* SMK –Latvijas sporta meistara kandidāts 

* I – 1.sporta klase 

* II – 2.sporta klase 

* III – 3.sporta klase 

Latvijas sporta meistara nosaukumu piešķir uz mūžu, Latvijas sporta 

meistara kandidāta nosaukumu un I, II, III sporta klasi piešķir uz 

laika posmu no izpildes brīža līdz divu nākamo kalendāro gadu beigām. 

 

Latvijas sporta meistara nosaukumu piešķir, ja sacensību dalībnieks 

LŠF sacensībās vai starptautiska mēroga sacensībās divas reizes divu 

kalendāro gadu laikā ir izpildījis kvalifikācijai atbilstošu ieskaites 

normatīvu un ja sacensības ir tiesājis vismaz viens pirmās (vai augstākas) 

kategorijas tiesnesis vai ne mazāk kā divi otrās kategorijas tiesneši. 

 

Latvijas sporta meistara kandidāta nosaukumu, I un II sporta klasi 

piešķir, ja sacensību dalībnieks LŠF kalendārā iekļautajās vienās 

sacensībās ir izpildījis kvalifikācijai atbilstošu ieskaites normatīvu un ja 

sacensības ir tiesājis vismaz viens otrās (vai augstākas) kategorijas 

tiesnesis vai ne mazāk kā divi trešās kategorijas tiesneši. 

III sporta klasi piešķir, ja sacensību dalībnieks jebkura mēroga 

sacensībās ir izpildījis kvalifikācijai atbilstošu ieskaites normatīvu un ja 

sacensības ir tiesājis vismaz viens sertificēts LŠF tiesnesis.  



 

LŠF valdes sēde ir tiesīga apstiprināt Latvijas sporta meistara 

nosaukumu, Latvijas sporta meistara kandidāta nosaukumu un I,I I, III 

sporta klasi.  

LŠF Stenda un  medību sekcijas valdes sēde ir tiesīga apstiprināt Latvijas 

sporta meistara kandidāta nosaukumu un I, II, III sporta klasi.  

 

LŠF kolektīvā biedra valdes sēde ir tiesīga apstiprināt III sporta klasi.  

 

Lai sacensību dalībnieks varētu saņemt atbilstošas sporta kvalifikācijas 

apliecību un nozīmīti, viņam jāraksta sekojoša parauga pieteikums un 

kopā ar fotogrāfiju tas jāiesniedz LŠF. 

 

SKSM piešķir ja rezultāts izpildīts starptautiskās ISSF kalendārā 

iekļautās sacensībās. 

 

**- Ja sacensību kvalfikācijas programmā ir virs 125 mērķi, tad 

normatīvu ieskaitei vērtē 1. dienas pirmās 3 sērijas un 2. dienas pirmās 

divas sērijas.



 

 

 

Latvijas Šaušanas federācijai 

 

PIETEIKUMS 

SPORTA KLAŠU vai NOSAUKUMA  PIEŠĶIRŠANAI 

 

 

___________________________________________ 

(ierakstīt izpildīto sporta kvalifikāciju) 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds__________________________________ pers.kods _________________ 

 

 

 

Disciplīnas nosaukums             rezultāts         izpildes datums, sacensību nosaukums  

 

 

1. .........................         ... .........................         ................................................................. 

 

 

2. .........................         ... .........................         ................................................................. 

 

 

 

 

Paraksts: ___________ 

 

Datums: ____________     


