
 

Apstiprinu: ___________ 

LŠF Stenda un medību šaušanas sekcijas viceprezidents Ivars Briedis 

 

 

NOLIKUMS 
2016. gada Latvijas Republikas atklātās šaušanas sacensības 

apaļajā un tranšeju stenda šaušanā 

 

Latvijas čempionāts 

2016.gada 30.-31.jūlijā 

 

 

1. Sacensību vieta – „Šautuve” Īslīces pagastā, Bauskas novadā. 

2. Sacensību vadība – sacensības organizē Latvijas Šaušanas federācija un biedrība 

„Sporta klubs Bauskas Zemgaļi” 

3. Sacensību mērķis – noskaidrot 2016. gada valsts čempionus un attīstīt šaušanas 

sportu valstī. 

4. Dalībnieku pieteikšanās – online sasa.lv līdz 28. jūlijam, vai sacensību pirmajā 

dienā (30.07.) līdz plkst. 9:30 

5. Sacensību sākums – plkst. 10.00 

6. Sacensībās piedalās – individuālie dalībnieki un komandas (2 vīrieši + 1 juniors 

vai sieviete) 

7. Sacensību kārtība: 
1) Apaļajā stendā vīriešiem kvalifikācija no 125 p. = 1.diena (3x25) un 2.diena 

(2x25) + pusfināls un fināls: 

a. Pusfināls – 16 mērķu sērija, kas sastāv no astoņiem dubletiem, no 

pozīcijām 3, 4 un 5. Šaušanas secība: poz.3 – Lb*/Mb** un Mb/Lb, 

poz.4 - Lb/Mb un Mb/Lb, poz.5 – Mb/Lb un Lb/Mb, poz.4 - Lb/Mb un 

Mb/Lb),  

b. Fināls – šauj tādu pašu astoņu dubletu sēriju, kā pusfinālā. 

2) Tranšeju stendā vīriešiem kvalifikācija no 125 = 1.diena (3x25) un 2.diena 

(2x25) + pusfināls un fināls: 

a. Pusfināls – 15 mērķu sērija, kura tiek šauta no pozīcijām 1, 2, 3, 4 un 5 

ar vienu patronu. Šāvēju secību pusfinālam lozē.  

b. Fināls - šauj tādu pašu 15 mērķu sēriju, kā pusfinālā, bet no pozīcijām 2, 

3 un 4. 

3) Apaļajā un tranšeju stendā individuālajā vērtējumā kvalifikācijas rezultāts 

netiek summēts ar pusfināla un fināla rezultātu. Kvalifikācijas ietvaros tiek 

noskaidroti sešu labāko rezultātu īpašnieki, kuri šauj pusfinālu, kā arī tiek 

noskaidroti komandu rezultāti.  Pusfinālā tiek noskaidroti divi labākie, kuri šauj 

finālu par zelta medaļu, 3.un  4. rezultāta īpašnieki, kuri šauj finālu par bronzas 

medaļu (dueļu princips – iepriekšējos rezultātus finālam klāt nesummē), 5. un 

6.rezultāta īpašnieki – izstājas. Cīņās par medaļām – sāk ar finālu par bronzas 

medaļu. Vairāk informāciju par noteikumiem var meklēt www.issf-sports.org . 

4) Pāršaude apaļajā stendā – notiek pēc tādas pašas secības, kā pusfināls un 

fināls, šaujot vienu dubletu, līdz pirmajai kļūdai, izņemot pāršaudi par iekļūšanu 

pusfināla, kur pāršaude notiek tikai uz 4. galdiņa dubletiem. Pāršaude 

tranšejas stendā – katrs dalībnieks šauj pa zināmu to pašu mērķi ar vienu 

patronu līdz pirmajai kļūdai. 

http://www.sasa.lv/stenda/online_reg/94
http://www.issf-sports.org/
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5) Junioriem un sievietēm – rezultātu vērtē no 125 punktiem no 125 = 1.diena 

(3x25) un 2.diena (2x25) 

 

 Vērtēšana un apbalvošana : 

1. apaļajā un tranšeju stendā vīriešu konkurencē apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus, 

vērtējot fināla rezultātu; 

2. junioru konkurencē apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus, vērtējot 5 sēriju rezultātu; 

3. komandu konkurencē apbalvo 1.-3. vietu ieguvējas, vērtējot visas komandas 

dalībnieku 5 sēriju punktu kopsummu, ja iepriekš pieteikušās vismaz 4 

komandas. 

8. Ieroči, munīcija – munīcija 24 gr. patronas ar skrošu diametru ne lielāku par 

2,5mm   

9. Dalības maksa – vīriešiem 35 ,00 EUR, junioriem/sievietēm – 25,00 EUR. 

10. Piešaude un treniņi – 29. jūlijā no plkst.16:00 līdz 20:00. 

11. Informācija – www.sasa.lv; tālr. 26185699 Ivars Briedis – šaušanas federācija; 

28654595 Egils Āboliņš – jautājumi par šautuvi. 

 

LŠF vispārējie noteikumi 

 

12. Uz sacensībām dalībnieki piesakās ne vēlāk kā vienu dienu pirms sacensībām 

elektroniski norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, disciplīnu, un dzimšanas gadu. 

Elektroniskā pieteikšanās šeit! 

Sacensību vietā savlaicīgi līdz sacensību sākumam dalībnieki ar parakstu apliecina, ka 

iepazinušies ar sacensību nolikumu un drošības prasībām. 

13. Komandu vērtējumā piedalās tikai LŠF kolektīvo biedru (juridisko personu) 

komandas, kas nomaksājušas 2016.gada biedru naudu EUR 70. Katrs kolektīvais 

biedrs vienās sacensībās var piedalīties ar vairākām komandām.  

14. Ja kādā no vērtējumiem dalībnieku skaits ir bijis mazāks par 4, tad 1.-3. vietu 

ieguvējus apbalvo tikai ar diplomiem. 

15. Vienādu individuālo rezultātu gadījumā par iekļūšanu pusfinālā vai finālā, kā arī par 

godalgotajām vietām, tiek veikta pāršaude. 

Komandu vērtējumā nepilnās komandas vērtē aiz pilnajām. Vienāda rezultāta gadījumā 

augstāka vieta tiek piešķirta tai komandai, kuras dalībniekam ir augstāka individuālā 

vieta.  

16. Junioru grupā piedalās sievietes un jaunieši, kas dzimuši 1996.gadā un jaunāki. Ja 

junioru grupas dalībnieks augstvērtīgu rezultātu vīriešu grupā, viņš turpina sacensības 

vīriešu konkurencē un saņem dubultvērtējumu gan starp junioriem, gan starp 

vīriešiem. 
 

 

 *- Lb – lielā būda; 

**- Mb – mazā būda. 
 

http://www.sasa.lv/
http://www.sasa.lv/stenda/online_reg/94

