
„2017. gada sezonas noslēgums stenda šaušanā - komplekss”.  

 
2017. gada 30. Septembrī, Bauskā. 

 

NOLIKUMS 

 
Mērķis un uzdevums: 2017. gada šaušanas sezonas noslēgumā atskatīties uz paveikto valsts 

mēroga sacensībās, ISSF startos un izvirzīt galvenās prioritātes nākošo 

sezonu norisei. Popularizēt un veicināt stenda šaušanu, stimulēt 

regulāras nodarbības.  
 

Vieta: Bauskas novada, Īslīces pagasta Šautuve. 
 

Laiks: Sacensības notiks 2017. gada 30. septembrī 

Dalībnieku ierašanās līdz   plkst. 9.00.  

Dalībnieku pieteikšanās  laikā no 9:00 - 9:30 

Sacensību sākums  plkst.10.00 
 

Sacensību vadība: Sacensības organizē un vada sporta klubs “Bauskas Zemgaļi”.  

 Galvenais tiesnesis - Igors Timčuks. 

Sacensību rīkotāju kontakti: Dainis Upelnieks – 26159558, Egils 

Āboliņš – 28654595. 
 

Sacensību dalībnieki: Sacensībās piedalā Eiropas Savienības stenda šāvēji, mednieki un 

pārējie interesenti. 
 

Programma: Komplekss 3 kategorijās – OPEN (drīkst piedalīties jebkurš šāvējs), 

JAUNIEŠI (1997.g un jaunāki) un SIEVIETES (bez vecuma 

ierobežojumiem), kvalifikācija no 80 mēŗkiem: 

Apaļais stends – 1 sērija (25 mērķi) 

 Dubletu tranšejas stends – 1 sērija (30 mēŗki) 

 Kompak sportings – 1 sēija (25 mērķi) 

 Dalībnieku komandas kvalifikācijas sērijām tiks izlozētas un šaušana 

notiks pēc laika grafika. 

 Fināls kategorijā OPEN - 6 labākie kvalifikācijas rezultāti šauj 30 

mērķu sēriju 3 disciplīnās:  

 5 dubletus dubletu tranšejā; 

 5 dubletus apaļajā stendā, pa vienam standarta dubletam uz poz 2 līdz 6; 

 5 dubletus kompak sportingā, no katras pozīcijas viens vienlaicīgais 

dublets;  

 Vienāda rezultāta gadījumā, par iekļūšanu finālā, notiek pāršaude 

dubletu tranšejā. 

 Pēc fināla, šāvēji drīkst aizvadīt treniņsērijas brīvajos šaušanas stendos, 

samaksājot 5 EUR par sēriju.  
 

Vērtēšana: Komplekso sacensību uzvarētāji OPEN kategorijā tiks nokaidroti pēc 

fināla rezultātiem. 

 JAUNIEŠU un SIEVIEŠU kategorijās uzvarētāji tiks noskaidroti, 

vērtējot kvalifikāciju, rezultātu summa no 80 punktiem. Vienāda 

rezultāta gadījumā notiks pāršaude dubletu tranšejā. 
  

Apbalvošana: Kategorijā OPEN 3 labākie tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām, 

bet 4-6 vieta saņems diplomus. 

Kategorijā JAUNIEŠI pirmo 3 vietu ieguvējus apbalvos ar 

diplomiem un 250 sporta patronām.  

Kategorijā SIEVIETES pirmo 3 vietu ieguvējas apbalvos ar 

diplomiem un 250 sporta patronām.  
 

Dalības maksa: OPEN 30.00 EUR   

JUNIEŠIEM un SIEVIETĒM – 20.00 EUR 
 



Munīcija: Ne vairāk kā 24 gr. lādiņš apaļajā stendā un dubletu tranšejā. 

Ne vairāk kā 28 gr. lādiņš kompak sportingā. 

Skrošu diametrs ne lielāks par 2,5 mm, jeg 7. numuru. 

 

Pēc sacensību programmas izpildes, Latvijas šaušanas federācijas pārstāvji 

un sacensību vadība aicina visus sacensību dalībniekus piedalīties sacensību 

neoficiālajā daļā, rīkojot rudenīgu un draudzīgu pikniku pie ugunskura, kur tiks 

uzklausītas katra šāvēja idejas un vēlmes, turpmāko sezonu kvalitatīvākai norisei.       


