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 Ievads 
Šajā dokumentā iekļauti sacensību Noteikumi un finālu noteikumi sekojošām stenda šaušanas 

disciplīnām: 

Tranšejas stends (angl. TRAP); 

Dubletu Tranšejas stends (angl. Double Trap); 

Apaļais stends (angl. SKEET); 

Tranšejas stends jauktajām komandām (TRAP MIXED TEAM);  

Automātiskais Tranšejas stends (AUTOMATIC BALL TRAP). 

 

Speciālie termini un komandas 

 
Noteikumos stendu šaušanā lietojamo speciālo terminu un komandu saraksts: 

 

Termins Analogs angļu valodā Definīcija 

ATSKAITĪT  

(Zaļā kartiņa) 

DEDUCTION 

(Green Card) 
Mērķu atskaitīšana no sērijas rezultāta 

BRĪDINĀJUMS 

(Dzeltenā kartiņa) 

 

WARNING 

(Yellow Card) 
Brīdinājums bez soda punktiem 

DISKVALIFIKĀCIJA 

(Sarkanā kartiņa) 

DISQUALIFICATION 

(Red Card) 
Diskvalifikācija vingrinājumā vai sacensības 

GARĀM 

(Netrāpījums) 
LOST 

Šāviens nav sasniedzis mērķi vai ir iemesls neieskaitīt 

trāpījumu 

KŪPOŠIE MĒRĶI FLASH TARGETS No sašuta mērķa izdalās krāsains pulveris 

NAV MĒRĶA NO TARGET Mērķis nav palaists vai neatbilst noteikumiem 

NEREGULĀRS 

MĒRĶIS 

IRREGULAR 

TARGET 
Mērķis palaists neatbilstoši noteikumiem 

NOKAVĒJIS 

(sportists) 
ABSENT 

Dalībnieks nav ierādies šaušanas laukumā sacensību 

noteiktajā laikā 

STARTA NUMURS 
BIB 

NUMBER 

Katram sacensības dalībniekam izsniedz unikālo starta 

numuru, kurš jānēsā uz muguras. Numuru lieto dalībnieku 

identificēšanai, dalībniekiem tie jānēsā treniņu un 

sacensību laikā 

TRĀPĪJUMS HIT Mērķis sašauts atbilstoši noteikumiem 
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1. SACENSĪBU NOTEIKUMI STENDA ŠAUŠANĀ  
          

1.1. Vispārīgās prasības 
 

1.1.1. Sacensības sporta veidā „Stenda šaušana” Latvijas Republikā notiek saskaņā ar šiem 

Noteikumiem. Šī Noteikumu redakcija ir sagatavota, ņemot vērā Starptautiskās šaušanas 

sporta federācijas Noteikumu 2017.g.redakcijas (Official Statutes Rules and Regulations, 

Edition 2017, First Print V1.1 03/2017, Second Print 01/2018), t.sk. General Technical 

Rules un Shotgun Rules for Trap, Double Trap, Skeet, Trap Mixed Team. kā arī LŠF 

noteikumus Ložu šaušanā (2018.gada redakcija). 

1.1.2. Visiem sportistiem, komandu pārstāvjiem un citām amatpersonām jāzina un stingri 

jāievēro šie Noteikumi. Katrs sportists ir atbildīgs par Noteikumu ievērošanu. 

1.1.3. Sportisti atbild par viņu ieroču, tērpa un inventāra atbilstību Noteikumiem. Ja sacensību 

laikā tiek organizēta ieroču un ekipējuma pārbaude, tā ir obligāta visiem un dod iespēju  

sportistiem izlabot iespējamos pārkāpumus.  

1.1.4. Ja šajos Noteikumos ir noteikta prasība šāvējiem, kas ir labroči, tā pati prasība 

spoguļattēlā ir attiecināma šāvējiem, kuri ir kreiļi.  

1.1.5. Ja Noteikumu punktā nav norādes, ka tas ir attiecināms tikai uz vīriešiem vai sievietēm, 

tad šis punkts jāievēro gan vīriešiem, gan sievietēm.  

1.1.6. Speciālajai informācijai, kura ir iekļauta šo Noteikumu zīmējumos un tabulās, ir vienāds 

spēks ar Noteikumu sanumurēto tekstuālo daļu. 

 

1.2. Drošības noteikumi 

 

1.2.1. Drošība ir galvenā prioritāte, rīkojoties ar ieročiem treniņu un sacensību laikā, kā arī 

veicot kādas citas darbības, kad tiešā vai netiešā veidā tiek izmantoti ieroči.  

Sportistu, šaušanas laukumu personāla un skatītāju drošība prasa neatlaidīgu 

uzmanību, rīkojoties ar ieročiem, kā arī piesardzību, pārvietojoties ar ieročiem pa stendu. 

Laukuma personālam un tiesnešiem, kuri darbojas šaušanas līnijas tuvumā, obligāti jābūt 

košās krāsas vestēs vai jakās. Pašu disciplīna un drošības tehnikas noteikumu ievērošana 

ir sacensību veiksmīgas un drošas norises pamatā. 

 

1.2.2. Ieroču pārvietošana. 
1.2.2.1. Drošības nolūkos visi ieroči, pat nepielādētie, vienmēr jāpārvieto ar maksimālu drošību 

(par šādu drošības noteikumu pārkāpumu sportists var tikt sodīts, iespējama pat 

diskvalifikācija); 

1.2.2.2. Atveramie (pārlaužamie) divstobru ieroči jāpārnēsā atvērti un nepielādēti; 

1.2.2.3. Pusautomātiskie ieroči jāpārnēsā ar atvērtu aizslēgu un ieliktu drošības karodziņu, kā arī 

ar stobru virzītu uz augšu vai uz leju; 

1.2.2.4. Neizmantotajiem ieročiem jābūt novietotiem ieroču piramīdās, slēgtos ieroču pārvalkos, 

ieroču glabatuvēs vai citās drošās vietās; 

1.2.2.5. Visiem ieročiem jābūt izlādētiem, sportisti drīkst pielādēt tos tikai šaušanas stāvvietā pēc 

Laukuma tiesneša komandas „STARTS”; 

1.2.2.6. Patronas nedrīkst ielādēt ierocī, kamēr sportists nav nostājies savā šaušanas stāvvietā ar 

seju pret tranšeju, ar ieroci, virzītu uz mērķu lidošanas sektoru, bet pēc Laukuma tiesneša 

komandas ir atļauts; 
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1.2.2.7. Ja šaušana ir apturēta, ierocim jābūt atvērtam un izlādētam, t.sk. jābūt izņemtām gan 

patronām, gan čaulītēm; 

1.2.2.8. Sportists nedrīkst pamest šaušanas stāvvietu, kamēr nav atvēris un izlādējis savu ieroci; 

1.2.2.9. Ir aizliegtas jebkuras darbības ar aizvērtu ieroci, kad apkalpojošais personāls vai tiesneši 

atrodas šaušanas sektorā. 

 

1.2.3. Tēmēšana. 
1.2.3.1. Tēmēšana ar ieroci (sausais treniņš) ir atļauta tikai noteiktajās šaušanas vietās ar Laukuma 

tiesneša atļauju, vai arī speciāli atvēlētajās vietās; 

1.2.3.2. Tēmēšana vai šaušana pa citu sportistu mērķiem vai šaušana pa putniem, vai pa citiem 

dzīvniekiem, nav atļauta (pārkāpuma gadījumā sportists tiek sodīts, iespējama arī 

diskvalifikācija); 

1.2.3.3. Tēmēšana jebkurā zonā, izņemot sausajam treniņam speciāli atvēlētās vietas, ir aizliegta. 

 

1.2.4. Šaušana un piešaudes šāvieni. 

1.2.4.1. Sportists drīkst šaut tikai savā kārtā un pa palaisto mērķi; 

1.2.4.2. Ar Laukuma tiesneša atļauju katram sportistam katrā sacensību dienā ir atļauti piešaudes 

šāvieni (maksimums divi (2) šāvieni) pirms viņa pirmās sērijas sākuma; 

1.2.4.3. Piešaudes šāvieni katram sportistam atļauti arī pirms fināla sākuma, kā arī pirms jebkuras 

pāršaudes pirms fināliem; 

1.2.4.4. Piešaudes šāvienus nedrīkst izpildīt pa zemi šaušanas sektoru ietvaros; 

1.2.4.5. Piešaudes šāvieni ar ieroci atļauti pēc ieroču remonta ar Galvenā tiesneša vai ar sacensību 

vadītāja atļauju. 

 

1.2.5. Komanda „STOP” 

1.2.5.1. Pēc komandas „STOP” vai attiecīga signāla šaušana nekavējoties jāpārtrauc, visiem 

sportistiem jāizlādē savi ieroči un tie jānodrošina; 

1.2.5.2. Ieroči nedrīkst būt aizvērti līdz komandai „STARTS” šaušanas turpināšanai; 

1.2.5.3. Šaušana var turpināties tikai pēc komandas „STARTS” vai pēc attiecīga signāla; 

1.2.5.4. Jebkurš sportists, kurš tur savu ieroci aizvērtu bez Laukuma tiesneša atļaujas pēc 

komandas „STOP”, var tikt diskvalificēts. 

 

1.2.6. Komandas. 

1.2.6.1. Visām komandām šaušanas laukumos jābūt latviešu valodā, bet starptautisko sacensību 

laikā – angļu valodā; 

1.2.6.2. Laukuma tiesnesis un citas šaušanas laukuma oficiālās personas atbild par komandu 

„STARTS”, „STOP”, kā arī par citu nepieciešamo komandu došanu; 

1.2.6.3. Pēc komandu došanas Laukuma tiesnesim jāpārliecinās, kā komandas tiek izpildītas, un 

sportists apietas ar ieroci  atbilstoši  drošībai. 

 

1.2.7. Veselības aizsardzības pasākumi 

1.2.7.1. Dzirdes aizsardzība. 

Visiem sportistiem, oficiālajām personām un šautuvju darbiniekiem, kuri atrodas ugunslīnijas 

tuvumā visās stenda šaušanas disciplīnās, vēlams izmantot austiņas, ausu aizbāžņus vai citus 

dzirdes aizsardzības līdzekļus. 

Sportistiem, treneriem ir aizliegts lietot tādas austiņas, kurās ir iemontētas jebkura 

veida signālu uztveršanas sistēmas.  
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Sacensību oficiālās personas drīkst izmantot skaņu pastiprinātājus vai arī citas signālu 

uztveršanas sistēmas, iemontētas dzirdes aizsardzības līdzekļos. Sportisti ar dzirdes 

problēmām ar  GTK atļauju drīkst izmantot skaņu pastiprinošos līdzekļus. 

1.2.7.2. Redzes aizsardzība. 

sportistiem, tiesnešiem un oficiālajām personām šaušanas laikā ir ieteicams lietot 

neplīstošas brilles vai arī citas ierīces acu aizsargāšanai. 

   

1.3. Prasības šaušanas laukumiem, mērķiem, ieročiem, patronām, 

ekipējumam 

 
  Neviens sacensību dalībnieks nedrīkst ietekmēt šautuves aprīkojuma darbību (mērķu 

metamās mašīnas, mikrofoni, vadības pults u.c.), kurus jau ir pieņēmusi GTK vai žūrija. Par 

pirmo tādu pārkāpumu sportistu brīdina (Dzeltenā kartiņa), par otro (Zaļā kartiņa) – atskaita 

vienu (1) mērķi (no pēdējā sašautā mērķa tekošajā sērijā), par nākamajiem pārkāpumiem 

sportistu diskvalificē. Par tīšu šaušanas laukuma vadības pults atslēgšanu, sportistu 

diskvalificē, nekavējoties. 

  Ja šo noteikumu pārkāpj treneris vai komandas pārstāvis, brīdinājumu vai sodu uzliek 

visiem komandas dalībniekiem šajā vingrinājumā. 

 

1.3.1. Stendu šaušanas objektu vispārējie standarti 

1.3.1.1. Stenda šaušanas objekti jāprojektē tā, lai šaušana notiktu virziena no ziemeļiem līdz 

ziemeļu-austrumiem. Tas ir nepieciešams, lai saules gaismu maksimāli virzīt uz sportista 

muguru un uz mērķi.  

1.3.1.2. Tur, kur tas ir nepieciešams un iespējams, jaunie stenda šaušanas objekti jāprojektē un 

jābūvē tā, lai būtu pietiekama no dažādiem šķēršļiem brīva zona. 

1.3.1.3. Ja ir vairāki šaušanas laukumi, tie jāsanumurē no kreisās puses ar burtiem (A, B, C u.tt.) 

vai ar cipariem (1, 2, 3 u.tt.). 

 

1.3.2. Šautuves standarti vingrinājumam Tranšejas stends 

1.3.2.1. Tranšeja. 

 Tranšeja disciplīnai Tranšejas stends jāuzbūvē tā, lai jumta virsma būtu vienā 

augstumā ar šaušanas vietu virsmu. Tranšejas iekšējie izmēri apmēram 20 m no viena 

gala līdz otram, 2,00 m no priekšpuses līdz aizmugurei un no 2,00 m līdz 2,10 m no 

grīdas līdz jumta apakšpusei. Šādi izmēri nodrošina darba personāla pārvietošanas 

brīvību, kā arī pietiekoši daudz vietas mērķu glabāšanai. 

 

1.3.2.2. Distance starp tranšejām. 
   Attālumam starp metamās mašīnas piecpadsmit (15) šautuvē A un metamās mašīnas  

viens (1) šautuvē B centriem jābūt ne mazāk, kā 35,00 m. Nepieciešamības gadījumā 

žūrija drīkst samazināt iestatīšanu mērķu palaišanas leņķiem metamajai mašīnai Nr.13 

šautuvē A un metamai mašīnai Nr.3 šautuvē B., lai mērķi nešķērsotu blakus šautuves 

mērķu lidojuma trajektorijas un netraucētu sportistiem blakus šautuvē. 

 

1.3.2.3. Mašīnas (mērķu metamās mašīnas). 

Katrā tranšejā jābūt piecpadsmit metamajām mašīnām, kuras piestiprina pie tranšejas 

priekšējās sienas. Mašīnām jābūt sadalītām piecās (5) grupās pa trīs (3). Katras grupas 

centrs jānorāda ar krāsas atzīmi jumta virsdaļā. Iezīmei jābūt novietotai tā, lai būtu 

apzīmēts punkts virs katras grupas centrālās mašīnas, no kuras vajadzētu parādīties 
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mērķim, noregulētam palaišanai uz nulle (0) grādiem. Attālumam starp mašīnām vienas 

grupas ietvaros jābūt vienādam starp 1,00 m un 1,10 m. Attālumam starp blakus grupu 

centrālajām mašīnām jābūt no 3,00 līdz 3,30 m. Jau esošajās šautuvēs šis attālums varētu 

būt no 3,00 m līdz 6,00 m. 

a) Ja izmanto mašīnas ar kreisās puses (pēc pulksteņa rādītāja) metamās lāpstiņas 

griešanos, attālums starp kreiso pusi (skatoties no aizmugures) un centrālo mašīnu katrā 

grupā var būt samazināts attiecībā pret noteikto - no 1,00 m līdz 1,10 m (sk. arī 

Noteikumu p 1.3.3.3);   

b) Mašīnas jāuzstāda tranšejā tā, lai metamās lāpstiņas griešanās ass būtu par 0,50 m 

(±0,10 m) zemāk par tranšejas jumta augšējo virsmu, un par 0,50 m (±0,10 m) uz 

aizmuguri (iekšā) no jumta priekšējas malas, ja mašīna uzstādīta 2,00 m augstumā. Tas 

nosaka izmešanas punktu. Mašīnas var būt pilnīgi automātiskās (pašpielādējamās un 

metošās), pusautomātiskās (pielādē ar roku un automatiskā padeve) vai manuālās 

(manuālā ielāde un padeve). Katrai mašīnai jābūt aprīkotai ar sava augstuma leņķa un 

galvenās atsperes spriegojuma fiksācijas līdzekļiem, pēc tā, kad tie ir noregulēti, 

pārbaudīti un GTK apstiprināti. Visām mašīnām jābūt aprīkotām ar mērķu padeves 

uzstādīšanas līdzekļiem precīzajā līmenī. Visām mašīnām, kuras pielādē ar rokām, jābūt 

aprīkotām ar pie tām piestiprinātiem diviem apstādināšanas mehānismiem. 

Apstādināšanas mehānismi ir nepieciešami, lai novērstu mērķa nejaušu vai neparedzētu 

kustību uz priekšu vai atpakaļ uz izmešanas lāpstiņas, tādā veidā mainot paredzēto mērķa 

lidojuma virzienu. Katrai mašīnai jābūt augstuma un leņķa sektoriem, iezīmētiem ar 10 

grādu intervālu; 

c) Mašīnām jāpadod mērķi ar elektro-rokas vai elektro-mikrofona sistēmu palīdzību. 

Vadības sistēmai jābūt iekārtotai tā, lai operators varētu skaidri redzēt un dzirdēt sportista 

izsaukuma komandu. Padeves iekārtām jāgarantē vienāds mērķu sadalījums katram 

sportistam sērijā pa 25 mērķi. Sadale notiek šādi: desmit (10) mērķi pa labi, desmit (10) 

pa kreisi un pieci (5) pa centru. Ja sērija no 25 mērķiem katrā grupā sadalīta pareizi, 

katrai mašīnu grupai jāpadod divi (2) mērķi no kreisās puses mašīnas, divi (2) – no labās 

puses mašīnas un viens (1) no centrālās mašīnas, kamēr sportisti pāriet no šaušanas vietas 

Nr.1 līdz Nr.5. Pēc katriem pieciem (5) mērķiem pārslēdzēja indekss pāriet par vienu soli 

uz priekšu; 

d) Piecas (5) šaušanas stāvvietas izvietotas uz taisnas līnijas 15 m distancē mērot no 

tranšejas priekšējās malas uz aizmuguri. Katrai šaušanas vietā jābūt skaidri iezīmētam 

kvadrātam 1,00 m x 1,00 m, kura centram jābūt centrētām uz šaušanas līnijai 

perpendikulārās līnijas, kas iet caur iezīmi, kura rāda mērķa izlidojuma  punktu  nulli (0) 

grādu virs vidējās mašīnas katrā mašīnu grupā. Sestajai vietai jābūt iezīmētai ap 2,00 m 

attāluma no aizmugurējās daļas un nedaudz pa kreisi no šaušanas stāvvietas Nr.1, kur 

sportists Nr.6 var ieņemt savu pozīciju. Stāvvietām jābūt izturīgām un līdzenām visos 

virzienos. Katras stāvvietas priekšējos, labajā un kreisajā stūrī, jābūt ap 15 cm malu 

garumu vai diametru  kvadrāta formas vai apaļam koka blokam, paklājam vai gumijas 

paklājiņam, uz kura sportists var atbalstīt vai uzlikt sava ieroča stobru. Gumijota drīkst 

būt arī visa stāvvieta; 

e) Disciplīnā Tranšejas stends fināliem uz katra mikrofonu  statņa augstumā no 40 cm 

līdz 75 cm jāuzstāda vidējas jaudas krāsainas lampas, lai noteiktu stāvokli, kad mikrofons 

ir aktīvs. Lampu sistēmai jābūt konstruētai 5-25 sek. pauzes rādīšanai (mikrofons nav 

aktīvs) pēc tam, kad katrs sportists izšāvis pa noteikto mērķu skaitu. Pēc pauzes beigām 

Laukuma tiesnesis dod komandu „STARTS” („READY”), un nākamais pēc kārtas 

sportists saņem papildus 12 sekundes, lai sagatavotos mērķa izsaukšanai; 
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f) Aiz šaušanas vietu līnijas attālumā no 3,00 m līdz 4,00 m jābūt celiņam, kurš obligāti 

jāizmanto sportistiem, kas pārvietojas no stāvvietas Nr.5 uz stāvvietu Nr.6. Sportisti 

nedrīkst iet starp celiņu un šaušanas stāvvietām. No 7,00 m līdz 10,00 m aiz atgriešanas 

celiņa jābūt kādai barjerai (piem., vads, lenta, virve u.c.). Skatītājiem ieeja aiz barjeras ir 

aizliegta. Tiesneši un žūrija ir atbildīgi par šī noteikuma ievērošanu. Šaušanas 

stāvvietām. Laukuma tiesneša vietai un operatora vietai jābūt aprīkotām ar atbilstošiem 

aizsardzības līdzekļiem pret saules un lietus iedarbību, izņemot Finālu šautuves, kurām, 

pēc iespējas jābūt atklātām. 

 

1.3.2.4. Šautuves shēma disciplīnai Tranšejas stends. 
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1.3.2.5. Tranšejas segments disciplīnām Tranšejas stends un Dubletu Tranšejas stends. 

 

 
 

1.3.3. Šautuves standarti vingrinājumam Dubletu Tranšejas stends 

1.3.3.1. Tranšeja vingrinājumam Dubletu Tranšejas stends. 
   Šautuves disciplīnai Tranšejas stends ir derīgas arī sacensībām disciplīnai Dubletu 

Tranšejas stends. Tad izmanto mašīnu centrālo grupu, numurus Nr.7, 8 un 9, tieši pret 

šaušanas stāvvietu Nr.3 (sk. Dubletu Tranšejas stenda noteikumus).  

 

1.3.3.2. Distance starp Trapa tranšejām. 
   Ja izmanto disciplīnas Tranšejas stends tranšejas, sk. p. 1.3.2.2. Ja disciplīnai 

Dubletu Tranšejas stends būvē atsevišķas tranšejas, attālumam starp centrālajām 

metamajām mašīnām blakus šautuvēs jābūt ne mazāk, kā 35,00 m. (Mērķu palaišanas 

leņķi vingrinājumā Dubletu Tranšejas stends nav tik lieli, tāpēc samazinājumi ir 

iespējami).   

 

1.3.3.3. Mašīnas (mērķu metamās mašīnas). 

Katrā tranšejā jābūt trīs (3) metamajām mašīnām, kuras piestiprina pie šahtas 

priekšējās sienas. Grupas centrālās mašīnas, no kurām vajadzētu parādīties mērķim, 

noregulētam uz palaišanu ar nulle (0) grādu, palaišanas punktam jābūt apzīmētam ar 

krāsaino iezīmi šahtas jumta virspusē. Attālumam starp mašīnām vienas grupas ietvaros 

jābūt vienādam starp 1,00 m un 1,10 m (sk. p.1.3.2.3.). Mašīnām Nr.1 un Nr.3 jāatrodas 

vismaz 1,50 m attālumā no tranšejas galu sienām. 

a) Mašīnas jāuzstāda tā, lai metamās lāpstiņas griešanās ass būtu par 0,50 m (±0,10 m) 

zemāk par tranšejas jumta augšējo virsmu, un par 0,50 m (±0,10 m) uz aizmuguri (iekšā) 

no jumta priekšējas malas, kad mašīna uzstādīta 2,00 m augstumā (sk. zīm. 1.3.2.5). 

Mašīnas var būt pilnīgi automātiskās (pašpielādējamās un metošās), pusautomātiskās 

(pielādē ar roku un automātiskā padeve) vai manuālās (manuāla ielāde un padeve). Katrai 

mašīnai jābūt aprīkotai ar sava augstuma leņķa un galvenās atsperes spriegojuma 

fiksācijas līdzekļiem. Pēc tam, kad mašīnas ir noregulētas, pārbaudītas, to apstiprina 



LŠF sacensību noteikumi stenda šaušanā – Spēkā no 2018.gada 1.aprīļa 

 11 

GTK. Visām mašīnām jābūt aprīkotām ar mērķu padeves uzstādīšanas līdzekļiem precīzā 

līmenī. Visām mašīnām, kuras pielādē ar rokām, jābūt aprīkotām ar pie tām 

piestiprinātiem diviem apstādināšanas mehānismiem. Apstādināšanas mehānismi ir 

nepieciešami, lai novērstu mērķa nejaušu vai neparedzētu kustību uz priekšu vai atpakaļ 

uz izmešanas lāpstiņas, tādā veida mainot paredzēto mērķa virzienu. Katrai mašīnai jābūt 

augstuma un leņķa sektoriem, iezīmētiem ar 10 grādu intervālu; 

b) Mašīnām jāpadod mērķi ar elektro-rokas vai elektro-mikrofona sistēmu palīdzību. Ja 

izmanto rokas vadības sistēmu, tai jābūt izkārtotai tā, lai operators  varētu skaidri redzēt 

sportistu un skaidri dzirdēt sportista izsaukuma komandu. ISSF čempionātos jābūt 

automātiskajam padeves iekārtām, kuras ir noregulētas uz vienlaicīgu mērķu padevi pēc 

sportista izsaukuma komandas. Ja izmanto elektromanuālu palaišanas sistēmu, tai jābūt 

tikai ar vienu (1) mērķu palaišanas pogu vai pārslēdzēju;  

c) Piecas (5) šaušanas vietas izvietojas  taisnā līnijā 15 m distancē no tranšejas 

priekšējās malas uz aizmuguri  paralēli tranšejas priekšējai malai. Katrai šaušanas 

stāvvietai jābūt skaidri iezīmētam  kvadrātam 1,00 m x 1,00 m. Vietai Nr.3 jābūt 

centrētai ar šaušanas līnijai perpendikulāru līniju, kas iet caur iezīmi, kura  rāda mērķa 

izlidojuma punktu  nulle  grādu virs grupas vidējās mašīnas. Vieta Nr.2 atrodas 3,00 m – 

3.30 m attālumā pa kreisi no vietas Nr.3, tādā pašā attālumā pa kreisi no vietas Nr.2 ir 

vieta Nr.1. Savukārt, pa labi no vietas Nr.3 3,00 m – 3,30 m attālumā atrodas vieta Nr.4 

un tālāk vieta Nr.5 (sk. zīm. atsevišķā šautuve disciplīnai Dubletu Tranšejas stends – 

1.3.3.4). Stāvvietai Nr.6 jābūt iezīmētai ap 2,00 m attāluma no aizmugures daļas un 

nedaudz pa kreisi no šaušanas vietas Nr.1, kur sportists  Nr.6 var ieņemt savu pozīciju 

sacensību sākumā. Šaušanas stāvvietām jābūt izturīgām un līdzenām visos virzienos, tām 

jābūt vienā augstumā ar jumta augšējo malu. Katrā vietā jābūt, ar  malu garumu vai 

diametru 15 cm kvadrāta formas vai apaļam, koka blokam, paklājam vai gumijas 

paklājiņam, uz kura sportists var atbalstīt savu ieroci. Var būt gumijota arī visa stāvvieta;  

d) Vingrinājumam Dubletu Tranšejas stends fināliem uz katra mikrofonu statņa 

augstumā no 40 cm līdz 75 cm  jāuzstāda vidējas jaudas krāsainas lampas, lai noteiktu 

laiku, kad mikrofons ir aktīvs. Lampu sistēmai jābūt konstruētai 5-25 sek. pauzes 

rādīšanai (mikrofons nav aktīvs) pēc tam, kad katrs sportists izšāvis pa noteiktu mērķu 

skaitu. Pēc pauzes beigām Laukuma tiesnesis dod komandu „STARTS” („READY”), un 

nākamais pēc kārtas sportists saņem papildus 12 sekundes, lai sagatavotos mērķa 

izsaukšanai; 

e) Aiz šaušanas vietu līnijas attālumā no 3,00 m līdz 4,00 m jābūt celiņam, kurš obligāti 

jāizmanto sportistiem, kas pārvietojas no vietas Nr.5 uz vietu Nr.6. Sportisti nedrīkst 

staigāt starp celiņu un šaušanas vietām. No 7,00 m līdz 10,00 m aiz atgriešanās celiņa 

jābūt kādai barjerai (piem., vads, lenta, virve u.c.). Skatītājiem ieeja aiz barjeras ir 

aizliegta. Tiesneši un žūrijas locekļi ir atbildīgi par šī noteikuma ievērošanu. Šaušanas 

stāvvietām, Laukuma tiesneša vietai un operatora vietai jābūt aprīkotām ar atbilstošu 

aizsardzību pret saules un lietus iedarbību, izņemot Finālu šautuves, kurām, pēc iespējas, 

jābūt atklātām. 
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1.3.3.4. Atsevišķas šautuves shēma disciplīnai Dubletu Tranšejas stends – 3 mašīnas. 

 

 
 

 

1.3.4. Šautuves standarti disciplīnai Apaļais stends 

1.3.4.1. Šaušanas laukums. 
   Laukums disciplīnai Apaļais stends sastāv no divām mājām (lielās un mazās) un 

astoņām (8) šaušanas stāvvietām. Stāvvietas no 1 līdz 7 izvietojas riņķa segmentā ar 

rādiusu 19,20 m. Šo segmentu nosaka galvenā horda 36,80 m (ar  pieļaujamo novirzi 

±0,25 m). Riņķa centrs ir atzīmēts  ar  mietiņu. Attālums starp riņķa centru un galveno 

hordu 5,50 m (skat. shēmu): 

a) Riņķa centrs, kurš ir atzīmēts ar mietiņu, iezīmē arī mērķu lidojuma krustojuma  

bāzes punktu (dubletos); 

b) Stāvvieta Nr.1 ir 0,90m +/_ 0,05 m x0,90m  +/_  0,05 platībā, ar divām malām 

paralēlām riņķa rādiusam, atrodas pa kreisi no pamathordas, bet vieta Nr.7 – labajā pusē, 

ja stāv riņķa segmenta jebkurā vietā un skatīties uz centrālo mietiņu. Stāvvietas no 2 līdz 

6 atrodas uz riņķa segmenta punktiem, vienādā attālumā starp blakus vietām (attālums 

starp vietu 1 un 2, 2 un 3 u.tt. priekšējo daļu centriem, mērot pa šos punktus savienojošu 

hordu, ir vienāds 8,13 m ± 0,5 m). Stāvvieta Nr.  8  atrodas pamathordas centrā; 

c) Šaušanas stāvvietām no 1 līdz 7 platība (0,90 m ± 0,05 m) x (0,90 m ± 0,05 m)  

divām stāvvietu malām ir jābūt paralēlām  riņķa rādiusam, iezīmētam caur stāvvietas 

marķieri (stāvvietas centrs). Šaušanas stāvvieta Nr. 8 – taisnstūris 0,90 m ± 0,05 m 

platumā un 1,85 m ± 0,05 m garumā, ar garākajām  malām, jābūt paralēlām pamathordai. 
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Katras šaušanas stāvvietas novietojumam jābūt skaidri iezīmētam. Šaušanas stāvvietu no 

1 līdz 7 marķieriem jābūt novietotiem  stāvvietas malas centrā, kura atrodas tuvāk mērķu 

lidojuma krustpunktam.  Šaušanas stāvvietas Nr.8 marķieris atrodas pamathordas 

viduspunktā. Visām astoņām (8) šaušanas vietām jābūt vienādā līmenī ar pieļaujamo 

augstuma novirzi ± 0,05 m robežās. 

1.3.4.2. Distances, leņķi un mērķu augstumi. 
a) Katrā mājā  fiksētajā pozīcijā  jābūt māla mērķu metamajai mašīnai. Metamās 

mašīnas palaišanas lāpstiņai lielajā mājā, atrodoties horizontālā stāvoklī, jābūt ap 2,80 m 

± 0,10 m virs stāvvietas Nr.1 līmeņa, bet metamās mašīnas palaišanas lāpstiņai mazajā 

mājā - ap 0,95 m virs stāvvietas Nr.7 līmeņa; 

b) Mērķiem,  palaistiem no lielās mājas, jālido caur riņķi 0,90 m ± 0,05 m aiz vietas 

Nr.1 marķiera (mēra gar paplašināto pamathordu) 3,05 m ± 0,05 m augstumā. Mērķiem, 

palaistiem no mazās mājas, jālido caur riņķi 0,90 m ± 0,05 m aiz vietas Nr.7 marķiera 

(mēra gar paplašināto pamathordu ar nobīdi par 0,75 m ± 0,05 m līdz paplašinātās 

pamathordas ārējai pusei) 1,05 m ± 0,05 augstumā virs vietas Nr.7 līmeņa; 

c) Pareizi palaistiem mērķiem jālido caur riņķi ar diametru 0,90 m – 0,05 m, kurš 

atrodas 4,60 m ± 0,05 m augstumā virs vidējā punkta;  

d) Normālos  laika apstākļos mērķim jālido attālumā 68,00 ± 1,00 m, ja mēra no mājas 

fasādes aiz vietām Nr.1 un Nr.7. Ja pareizo attālumu nevar noteikt ar mērījumiem, GTK 

jāpieņem lēmums par mērķu trajektoriju; 

e) Mērķu sašaušanas  no 1 līdz 7stāvvietām ir 40,30 m ± 0,10 m mērot no katras mājas 

fasādes. Stāvvietai Nr.8 šaušanas robeža ir noteikta kā no stāvvietas Nr.4 uz stāvvietu 

Nr.8 ejošās taisnes  un mērķu lidojuma  krustpunkts. Šaušanas robežu iezīmēšanai 

nepieciešamie marķieri jānovieto mērķa lidojuma virzienā punktos 40,30 m ± 0,10 m no 

lielās mājas un no mazās mājas fasādēm. Līdzīgi marķieri jānovieto attālumos 67,00 m 

un 69,00 m, lai noteiktu regulāra mērķa lidojuma distanci; 

f) Uz katras mašīnu mājas loga jāuzstāda drošības vairogs, lai mašīnas operators 

nebūtu redzams no  šaušanas stāvvietas. Šis noteikums ir obligāts kā drošības pasākums, 

lai aizsargātu operatoru no iespējamas traumas no tieša šāviena vai no rikošeta, ka arī 

sportistus no bojātiem  mērķiem, kas izlido no atvērtas mašīnu mājas loga. Vads, virve, 

lenta vai cita veida barjera jāizveido 7-10 m attālumā aiz stāvvietas Nr.4 paralēli bāzes 

pamathordai. Skatītājiem ieeja aiz šīs barjeras nav atļauta. Tiesneši un žūrijas locekļi ir 

atbildīgi par šī noteikuma izpildi; 

g) Mašīnām jāpadod mērķi ar eletro-manuālo vai elektro-mikrofonu iekārtu 

izmantošanu ar  taimeru iekārtu, kurai jābūt uzstādītai tā, lai operators varētu redzēt un 

dzirdēt sportistus. Visos ISSF (LŠF) čempionātos taimeru izmantošana ir obligāta. Tā 

nodrošina mērķu palaišanu nenoteiktā laika posmā, kurš varētu mainīties starp mērķu 

tūlītēju padevi un maksimāli trīs (3) sekundēm pēc tā, kad sportists izsaucis savus 

mērķus. Nepieciešams mašīnas palaišanas mehānisms tikai ar vienu (1) pogu 

(pārslēdzēju) dubletu padevei; 

h) Piezīme: Ja pielieto elektro-mikrofona sistēmu, tai jānodrošina pēc nejaušības 

principa mērķa palaišanas aizturēšana no 0,2 līdz 3,0 sekundēm; 

i) Lielās un mazās mājas ārējā pusē jābūt krāsainām lampām. Lampām momentāni 

jāiedegas pēc sportista izsaukuma, un jādziest, kad mērķi ir palaisti. Laukuma tiesnesim 

skaidri jāredz lampas. Lampas uzstāda skatītājiem redzamajā māju pusē 2,20 m - 2,80 m 

augstumā lielajai mājai un 1,60 m – 2,00 m augstumā mazajai mājai. 
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1.3.4.3. Disciplīnas Apaļais  stends šautuves shēma. 
Visām  Disciplīnas Apaļais stends šaušanas laukumiem jāatbilst zīmējumā 

attēlotajiem izmēriem. 

 

 
 

 

 

 

1.3.4.4. Disciplīnas  Apaļais stends šautuves mērķu lidojuma shēma. 
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1.3.5.  Māla mērķu izmēri stenda šaušanai 

 

Diametrs: 110 mm (± 1 mm) 

Augstums: No 25 mm līdz 26 mm 

Svars 105 g (± 5 g) 

   

Mērķi var būt melnā, baltā, dzeltenā vai oranžā krāsā; vai kādā no šīm krāsām ir mērķa 

vāks; vai kādā no šīm krāsām ir gredzens ap mērķa vāku. 

Mērķu krāsai jābūt norādītai katru stenda šaušanas sacensību programmā. Mērķiem jābūt 

skaidri redzamiem uz šautuves fona pie normāla apgaismojuma. Treniņos jābūt tādas pašas 

krāsas mērķiem, kā sacensībās. 

Būtu vēlams, lai māla mērķi būtu ekoloģiski tīri (bioloģiski sadalāmiem).  

 

1.3.5.1.  Mērķu vispārīgie raksturojumi. 
 

 

 

 

 „G” – mērķa galvas faktiskajai formai jābūt tādai, lai mērķim būtu laba 

aerodinamika, dizains un lidojuma stabilitāte; 

„Laušana” – mērķim jāiztur metamās iekārtas spēks 80 m distancē, un vienlaicīgi 

jābūt viegli sasistam  ar Apaļajam stendam un Tranšejas stendam paredzētām standarta 

patronām standarta šaušanas distanču robežās. 

A – Svars 105 g ± 5 g E - Pamatnes augstums 11 mm ± 1 mm 

B - Pamatnes Ø 110 mm ± 1 mm F - Rotējošā riņķa augstums 7 mm ± 1 mm 

C – Rotējošā riņķa Ø 95 mm - 98 mm G - Mērķa galvas augstums 8 mm ± 1 mm 

D – Kopējais augstums 25 mm - 26 mm 
H - Pamatnes un rotējošā riņķa 
augstums 18 mm ± 1 mm 
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1.3.5.2. ,,KŪPOŠIE” mērķi. 
a) Stenda šaušanas finālos jāizmanto „kūpošie” mērķi, kas satur netoksisku krāsainu pulveri; 

b) Stenda šaušanas priekšsacīkstēs, kā arī pāršaudēs pirms fināliem, drīkst izmantot „kūpošos” 

mērķus, kas satur netoksisku krāsaino pulveri; 

c) Ja nejauši tika palaists tādas pašas krāsas „kūpošais” mērķis, bet ar citu pulvera krāsu, 

jebkura šāviena rezultāts pa šādu mērķi jāreģistrē; 

d) Visos „kūpošo” mērķu izmantošanas gadījumos to raksturojumiem jāatbilst Noteikumu 

p.1.3.5.1. 

 

1.3.5.3.  Mērķu pārbaude. 
 Māla mērķu pārbaudei izmanto ISSF apstiprinātās iekārtas, ar kurām var pārbaudīt 

mērķu izturību. 

 

1.3.6. Prasības ieročiem, patronām un ekipējumam 

1.3.6.1. Ierobežojumi ekipējumam un patronam. 

 
 Sportisti drīkst izmantot ekipējumu un patronas, kas atbilst šiem Noteikumiem vai 

ISSF Noteikumiem. Cita veida ekipējums, kā arī patronas ar krāsainu konteineru,  kas 

varētu dot sportistam negodīgu pārsvaru pār citiem, ir aizliegti. 

 Jebkurš aksesuārs, metode vai sistēma, kas varētu atvieglot mērķa sašaušanu, ir 

aizliegti un tiek sodīti ar brīdinājumu (Dzeltenā kartiņa) par pirmo pārkāpumu un piecu  

(5) mērķu  atskaitīšanu (Zaļā kartiņa) no pēdējiem pieciem (5) sašautiem mērķiem pēdējā 

pabeigtajā posmā par atkārtotu pārkāpumu. 

 

1.3.6.2. Ekipējuma pārbaude. 

Sportisti ir atbildīgi par to, lai visi inventāra un apģērba elementi, kurus viņi izmanto 

sacensībās, atbilstu Noteikumiem. GTK vai žūrija atbild par sportistu inventāra pārbaudi, 

lai garantētu atbilstību. Nepieciešamās ekipējuma pārbaudes GTK vai žūrijai jāveic, sākot  

ar oficiālo treniņu pirmo dienu noteiktā laikā. Sacensību laikā, kā arī pirms fināliem 

vingrinājumos, GTK vai žūrija veic pārbaudes izlases kārtībā. LŠF sacensībās ieroču un 

ekipējuma (apģērba) kontroles laiks var tikt norādīts sacensību nolikumā. Sportistu, kurš 

nav ieradies uz ieroču un inventāra kontroli, sacensībām nepielaiž. 

Sportists, kurš pārkāpis Noteikumu prasības ieročiem, kā arī marķējamai lentai 

vingrinājumā Apaļais stends izpildes laikā,  jādiskvalificē. 

 

1.3.6.3. Šaušanas laukuma inventārs. 

 Jebkuram inventāram vai aksesuāriem šaušanas laukumā  jābūt pieejamiem 

sportistiem lietošanai, un tie var būt pakļauti  žūrijas pārbaudēm. Neatbilstības gadījumā 

var tikt piemēroti sodi. 

GTK vai žūrijai jāveic ieroču, šaušanas apģērba, munīcijas un citu piederumu 

pārbaudes. GTK vai žūrijai ir tiesības pārbaudīt jebkuru sportista piederumu priekšmetu, 

ieskaitot apģērbu. Komandu vadītājiem ir  vienāda atbildība ar sportistiem par viņu 

komandu dalībnieku pareizu piederumu izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem. 

Sportists, kurš nav bijis uz pārbaudi tai atvēlētajā laikā, tiek sodīts ar vienu mērķi 

kvalifikācijas rezultātā. 

 

1.3.7. Ieroči ( bises) 

1.3.7.1. Ieroču veidi. 
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Sacensībās drīkst izmantot visu veidu gludstobra ieročus, izņemot pompja tipa 

pārlādēšanas ieročus. Sacensībās drīkst izmantot bises ar kalibru, ne lielāku par 12. Bises 

ar kalibru, mazāku par 12, ir atļautas. Bisēm nedrīkst būt maskēšanās krāsojums. 

1.3.7.2. Palaišanas mehānisms. 

Ieroči ar atgriežamās darbības mehānismu ir aizliegti. 

1.3.7.3. Siksnas. 

Siksnu lietošana nav atļauta.  

1.3.7.4. Patronu magazīnas. 

Pusautomātisko ieroču magazīnām jābūt bloķētām tā, lai magazīnā tiktu liegta iespēja 

ielikt vairāk par 1 patronu. 

1.3.7.5. Ieroča nomaiņa. 

Sērijas laikā nedrīkst nomainīt normāli funkcionējošu bisi vai tās daļu, ieskaitot 

maināmos čokus. 

1.3.7.6. Kompensatori. 

Stobra kompensātoru un analoģisko ierīču izmantošana ir aizliegta (izņēmums: sk. 

1.3.7.7.b)). 

1.3.7.7. Perforētie un stobri ar maināmiem čokiem. 

a) Stobri ar perforāciju ir atļauti ar noteikumu, ka perforācijas caurumi nav tālāk par 20 

cm no stobra priekšējā gala vai no maināmo čoku, kas ievietoti stobrā, priekšējā galā. 

b) Maināmie čoki (bez portējuma) ir atļauti. Ja maināmie čoki ir ar portējumu, viņu 

kopējais garums, ar jebkādu portējumu uz stobriem, nedrīkst pārsniegt 20 cm, mērot 

no stobrā ievietota maināmā čoka priekšējā gala. 

1.3.7.8. Optiskie tēmēkļi. 

 Ir aizliegtas jebkuras uz ieroča uzstādītas ierīces, kuras var palielināt, apgaismot vai 

uzlabot mērķa vizuālo uztveršanu. 

1.3.7.9. Laides dziļums. 

Laides vai laides aizmugures daļas zemākais punkts, ja mēra no horizontālās līnijas, 

kas iet  no laides aizmugures daļas zemākā punkta, nedrīkst būt zemāk par 170 mm no 

bises stobra kārbas apakšējās daļas (sk. zīm.) 

 

 
 

1.3.8. Patronas 

1.3.8.1. Tehniskās prasības patronām, kuras drīkst izmantot LŠF un ISSF sacensībās: 

a) Skrošu lādiņš – ne vairāk par 24,0 g (pieļaujamā novirze +0,5 g). Lai noteiktu, ka 

sportists izmanto patronas, kuras šim noteikumam neatbilst, patronu pārbaudes 

procedūras laikā jānosaka, ka vismaz divām no izvēlētām patronām skrošu lādiņa 

svars pārsniedz maksimāli atļauto (24,5 g), vai ka vienas patronas svars pārsniedz 

25,0 g; 

b) Skrotīm jābūt sfēriskām; 

c) Skrotīm jābūt no svina, svina misiņa vai cita materiāla, kuru apstiprinājis ISSF; 

d) Skrotīm diametrs nav lielāks par 2,6 mm; 

e) Skrotīm var būt apvalks; 
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f) Atļauti tikai bezkrāsaini caurspīdīgi vai puscaurspīdīgi skrošu konteineri un aizbāžņi; 

g) Aizliegta dūmu (melnā) pulvera izmantošana, kā arī trasējošo, aizdedzinošo vai citu 

speciālo patronu izmantošana; 

h) Aizliegtas patronu lādiņa iekšējās izmaiņas, kuras dod papildus vai speciālo 

izkliedēšanas efektu, tādus kā komponentu atgriezeniskā ielāde, krustveida 

šķērssienas u.tml. 

 

1.3.8.2. Patronu pārbaude. 

GTK vai žūrijai jāveic patronu pārbaude. To var veikt sacensību laikā ar minimālu 

iejaukšanos sportistu šaušanā. 

a) Laukuma tiesnesis vai žūrijas  locekļi neizšautās patronas pārbaudei drīkst  izņemt no 

sportista ieroča stobra; 

b) Laukuma tiesnesis vai žūrijas locekļi patronas pārbaudei drīkst izņemt jebkura brīdī, 

kad sportists atrodas šaušanas laukumā; 

c) Ja sportists izmanto patronas, kas neatbilst šiem noteikumiem (p.1.3.8.1 – 

maksimālais skrošu lādiņa svars), viņš jādiskvalificē. Ja sportists izmanto patronas, 

kuras neatbilst šo noteikumu p.1.3.8.1 citiem parametriem, viņš jāsoda ar brīdinājumu 

(DZELTENĀ KARTIŅA) vai ar punktu atskaitīšanu (ZAĻĀ KARTIŅA) atbilstoši 

Noteikumu p.1.3.6.1. 

 

1.4. Sacensību oficiālās personas  

1.4.1. Vispārīgās prasības 
 Visām  sacensībām norīkotajām oficiālajām personām ir jābūt ar kvalifikāciju, kas 

atbilst sacensību līmenim. Veicot savus pienākumus LŠF sacensībās, visiem žūrijas 

locekļiem vēlams nēsāt LŠF  izsniegtās noteikta parauga vestes (sarkanā krāsā). LŠF 

sacensībās visiem laukuma tiesnešiem vēlams nēsāt LŠF izsniegtas vestes (zilā krāsā).  

1.4.1.1. Tiesnešu kolēģijā atkarībā no sacensību apjoma (dalībnieku skaita, kā arī šautuves 

laukumu skaita) var ietilpt: 
a) Galvenais tiesnesis; 

b) Galvenā tiesneša vietnieks; 

c) Galvenais sekretārs; 

d) Galvenā sekretāra vietnieks; 

e) Sekretariāta darbinieki; 

f) Sacensību vadītājs; 

g) Laukumu tiesneši; 

h) Laukumu tiesnešu palīgi; 

i) Ārsts; 

j) Sacensību vietas komandants vai cita atbildīgā persona; 

k) Citas ar sacensību norisi saistītas personas. 

1.4.1.2. Galvenā tiesnešu kolēģijā (GTK) – žūrija, kura sastāv no galvenā tiesneša, tā vietnieka 

(vietniekiem), galvenā sekretāra, sacensību organizējošās organizācijas pārstāvja, sacensību 

vadītāja tiesnešiem – vada tiesnešu kolēģijas darbu. Galvenās tiesnešu kolēģijas (žūrijas) 

lēmums nav apstrīdams. To var pārskatīt tikai augstākstāvoša organizācija, kas ir nozīmējusi 

tiesnešu kolēģiju un tikai gadījumā, ja rupji pārkāpti sacensību Noteikumi vai Nolikums. 

1.4.1.3. Tiesnešu kolēģijas darbam jāatbilst šādiem principiem: 

a) Radīt šāvējiem vislabākos apstākļus augstu rezultātu sasniegšanai Noteikumu un  

Nolikuma robežās; 
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b) Objektīvi un taisnīgi lemt strīdus jautājumus; 

c) Tiesnešu pienākums ir savlaicīgi un stingri ievērot Noteikumus un Nolikumu drošības 

jomā; 

d) Tiesneši nedrīkst palīdzēt šāvējiem vai dot padomus vingrinājumu izpildes laikā; 

e) Tiesnešiem, izpildot savus pienākumus, jānēsā attiecīgas uzroču lentas vai uzšuves 

(nozīmes); 

f) Šāvējiem, treneriem un komandu pārstāvjiem aizliegts sacensību laikā iejaukties 

tiesnešu lēmumos vai iesākt strīdu ar tiem. 

 

1.4.2. Lielā mēroga sacensībās, piem., starptautiskajās,  var tikt organizēta neatkarīga 

Sacensību žūrija, kurai ir novērotāja, padomdevēja un konsultanta funkcijas. 

 

1.4.3. Sacensību galvenā tiesnešu kolēģija (GTK)  

1.4.3.1. GTK pienākumos pirms sacensību sākuma ietilpst: 

a) Pārbaudīt šaušanas laukumus un pārliecināties, vai tie atbilst šiem Noteikumiem; 

b) Pārbaudīt, vai mērķi atbilst sacensību Noteikumiem; 

c) Pārbaudīt, vai sacensību organizēšana ir veikta tā, lai sacensības notiktu atbilstoši 

Noteikumiem; 

d) Nodrošināt sportistu ekipējuma  kontroli, konsultācijas, kur sportisti var pārbaudīt 

savus ieročus, apģērbu un citus aksesuārus. 

1.4.3.2. GTK pienākumi sacensību norises laikā: 

a) Uzraudzīt sacensību norisei; 

b) Sniegt konsultācijas un palīdzību Organizācijas komitejai; 

c) Nodrošināt sacensību noteikumu korektu ievērošanu; 

d) Sportistu ieroču, patronu un inventāra pārbaude; 

e) Mērķu lidojuma pārbaude pēc metamo mašīnu bojājumiem un remonta; 

f) Noteiktajā  veidā iesniegto protestu izskatīšana; 

g) Lēmumu pieņemšana attiecībā uz sodiem; 

h) Nepieciešamības gadījumos sodu piemērošana; 

i) Lēmumu pieņemšana visos gadījumos, kuri nav paredzēti šajos Noteikumos, vai arī ir 

pretrunā ar šiem Noteikumiem; 

j) ISSF noteikumu izpilde attiecībā uz sponsorēšanas un reklāmas tiesībām, ja to paredz 

sacensību Nolikums vai sacensību organizētāja prasības.  

k) Kontrolēt laika limitu ievērošanu kvalifikācijas sacensību laikā. 

 

1.4.4. Sacensību vadītājs (ISSF - Chief Range office) 
1.4.4.1. Sacensību vadītāju norīko sacensību Organizācijas komiteja. Viņam jābūt: 

a) Praktiskai pieredzei stendu šaušanas sacensību organizēšanā un vadībā; 

b) Izsmeļošām zināšanām par gludstobra ieročiem un šaušanas laukumu ierīkošanu; 

c) Spēkā esošai noteiktā veida tiesneša kategorijai. 

 

1.4.4.2. Sacensību vadītājs ir atbildīgs par: 

a) Ar sacensību sagatavošanu un norisi visu tehnisko un organizatorisko jautājumu 

atrisināšanu; 

b) Visu zemāk norādīto pienākumu izpildi kopā ar tehnisko delegātu (ja tāds ir), tiesnešu  

kolēģiju, Galvenā tiesneša vietnieku, sekretariātu un citu personālu.  

 

1.4.4.3. Sacensību vadītāja pienākumi:  
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a) Personāla instruktāža un šaušanas laukumu sagatavotības uzraudzība saskaņā ar 

tehniskajām un drošības prasībām, kuri noteikti Latvijas šaušanas federācijas (LŠF)  

noteikumos  un attiecas uz stenda šaušanas disciplīnām; 

b) Personāla instruktāža un papildus apkalpošanas līdzekļu sagatavošanas kontrole: 

ieroču un patronu glabāšanas vietu, tehniskā dienesta, sakaru līdzekļu starp šaušanas 

laukumiem, tehniskā personāla u.c.; 

c) Nodrošināt ar speciālajiem „kūpošajiem” – mērķiem, aizpildītiem ar krāsaino pulveri, 

fināla sērijās un jebkurās pāršaudēs; 

d) Metamo iekārtu ikdienas regulēšanas nodrošināšana; 

e) Pārliecināties, ka visas šaušanas laukumu nepieciešamās sistēmas darbojas normāli; 

f) Šaušanas laukumos nepieciešamā inventāra nodrošināšana un izvietošana: šaušanas 

rezultātu tablo, sānu tiesnešu, sportistu, sekretāru vietas u.c.; 

g) Nodrošināšana ar svariem skrošu lādiņu un mērķu svēršanai; 

h) Nodrošināt GTK ar instrumentiem patronu un mērķu pārbaudei (svari, instrumenti 

skrošu un mērķu diametru mērīšanai),  

i) Palīdzēt organizācijas komitejai sacensību treniņu sarakstu un šaušanas programmu 

sagatavošanā; 

j) Palīdzēt organizācijas komitejai tehnisko sapulču sagatavošanā sacensību oficiālajām 

personām un komandu vadītājiem; 

k) Saskaņojot ar GTK, pieņemt lēmumus par sacensību laika izmaiņām, par šaušanas 

laukumu sadali, par šaušanas pārtraukšanu šaušanas laukumos drošības apsvērumu un 

citu apstākļu dēļ; 

l) Instruēt apkalpojošo personālu  par mērķu metamajām mašīnām, to palaišanas 

sistēmām utt.,  īpaši attiecībā uz  drošības jautājumiem. 

 

1.4.5. Galvenais tiesnesis (ISSF -  Chief of referees) 
1.4.5.1. Galveno tiesnesi  norīko sacensību Organizācijas komiteja. Viņam jābūt: 

a) Spēkā esošai atbilstošai LŠF tiesneša kategorijai stenda šaušanā vai ISSF tiesneša 

licencei; 

b) Praktiskai pieredzei sacensību stendu šaušana organizēšanā un vadībā; 

c) Labām zināšanām par stenda šaušanā izmantojamiem ieročiem un pieredzei stenda 

šaušanas disciplīnās LŠF sacensībās un šo noteikumu pielietošanā. 

 

1.4.5.2.   GALVENĀ TIESNEŠA pienākumi ir: 

 

a) Palīdzēt Organizācijas komitejai izvēlēties un apstiprināt laukuma tiesnešus, 

b) Sniegt galvenajam tiesnesim palīdzību Laukumu  tiesnešu atlasē un norīkošanā, 

uzraudzīt laukumu  tiesnešu un viņu palīgu darbību; 

c) Veikt Laukumu tiesnešu un viņu palīgu instruktāžu un informēšanu; 

d) Sagatavot šaušanas grafikus, sadalīt Laukuma tiesnešus un viņu palīgus pa 

laukumiem; 

e) Saskaņojot ar GTK, pieņemt lēmumus, kad un uz kura šaušanas laukuma sportists, 

kas bija pametis savu grupu ieroča defekta novēršanai vai bija pasludināts par 

„nokavējušu”, var pabeigt savu šaušanas sēriju; 

f) Informēt sacensību vadītāju par jebkādiem apgrūtinājumiem, tehniskām problēmām 

u.c. šaušanas laukumos.   

 

1.4.6. Laukuma tiesnesis 
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1.4.6.1. Izpilda galvenā tiesneša  norādījumus. 

Laukuma tiesnešus apstiprina sacensību organizācijas komiteja sadarbībā ar galveno 

tiesnesi. Viņiem jābūt: 

d) Spēkā esošai atbilstošai LŠF  vai ISSF tiesneša kategorijai stenda šaušanā; 

e) Lielai praktiskai pieredzei stendu šaušanā; 

f) Labām zināšanām  LŠF stenda šaušanas noteikumos un ISSF noteikumos, pieredzei to  

pielietošanā sacensībās. 

 

1.4.6.2. Laukuma tiesneša pamata pienākumi: 

a) Pirms kārtējās sērijas sākumā pārbaudīt  vai pareizā sportistu grupa ir ieradusies 

šaušanas laukumā  sērijas izpildei; 

b) Ievērot pareizo kārtību sportista paziņošanai par „nokavējušu” (sk. Noteikumus par 

sportistu, kurš „nokavējis”); 

c) Nekavējoties pieņemt lēmumus par sašautiem mērķiem (visos šaubīgajos gadījumos, 

vai arī ja sportists nepiekrīt lēmumam, Laukuma tiesnesim līdz galīgā lēmuma 

pieņemšanai jākonsultējas ar laukuma tiesneša palīgiem); 

d) Nekavējoties pieņemt lēmumus par nesašautiem mērķiem (Laukuma tiesnesim tūliņ 

jādod skaidrs un noteikts signāls par visiem nesašautiem mērķiem); 

e) Nekavējoties pieņemt lēmumus komandu „NAV MĒRĶA” un neregulāro mērķu 

gadījumos (ja ir iespējams, Laukuma tiesnesim jādod komanda „NAV MĒRĶA” vai 

jādod cits signāls pirms sportista šāviena); 

Piezīme: Neregulāro mērķu gadījumā Laukuma tiesnesim jāreaģē nekavējoties. 

f) Izteikt brīdinājumus (Dzeltenā kartiņa) vai automātisko mērķu atskaitīšanu (Zaļā 

kartiņa) Noteikumu pārkāpumu gadījumā; 

g) Kontrolēt katra šāviena rezultāta pareizu reģistrāciju; 

h) Vērot, lai sportisti netiktu traucēti šaušanas laikā; 

i) Nepieļaut sportistu neatļautu trenēšanu šaušanas sērijas laikā, neverbālās treneru 

darbības ir atļautas; 

j) Pieņemt no sportistiem jebkurus protestus; 

k) Fiksēt ieroču bojājumus; 

l) Fiksēt patronu defektus; 

m) Garantēt sēriju pareizu vadību; 

n) Garantēt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu sērijas laikā. 

 

1.4.6.3. Laukuma tiesneša brīdinājumi: 

a) Laukuma tiesneša pienākums ir izteikt brīdinājumu par noteikumu pārkāpumiem 

(dzeltenā kartiņa) un ierakstīt šādus brīdinājumus  oficiālajā šaušanas protokolā; 

b) Laukuma tiesnesis nav tiesīgs uzlikt sodus vai diskvalificēt, tas ietilpst GTK 

pienākumos. 

 

1.4.7. Laukuma tiesneša palīgi 
1.4.7.1. Laukuma tiesnesim jāpalīdz diviem (2) var trim (3) Laukuma tiesneša palīgiem. 

a) Parasti laukuma tiesneša palīgus norīko pēc kārtas no sportistiem, kuri šāva 

iepriekšējā grupā. 

b) Visiem sportistiem, kuri ir norīkoti par laukuma tiesneša palīgiem, jāpilda šīs 

funkcijas; 

c) Organizācijas komiteja var norīkot arī laukuma tiesneša kvalificētus palīgus; 

d) Laukuma tiesnesis var pieņemt sportista piedāvāto nomaiņu ar citu pieredzējušo 

personu; 
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e) Kā laukuma tiesneša palīgus var pieaicināt sportistus, kuri attiecīgajā šaušanas sērijā 

nepiedalās; 

f) Kā laukuma tiesneša palīgu nevar  pieaicināt treneri vai komandas pārstāvi, ja šāvēju 

grupā piedalās tās pašas komandas sportists. 

 

1.4.7.2. Laukuma tiesneša palīga  pienākumi: 

a) Novērot katru palaisto mērķi; 

b) Uzmanīgi sekot, vai mērķis netika bojāts pirms šāviena pa to; 

c) Nekavējoties pēc šāviena dot  signālu Laukuma tiesnesim, ja mērķis nav sašauts 

(„GARĀM”); 

d) Atzīmēt Laukuma tiesneša lēmuma rezultātu par katru šāvienu šaušanas oficiālajā 

protokolā; 

e) Dot Laukuma tiesnesim paskaidrojumus par jebkuriem mērķiem, laukuma tiesneša 

pieprasījuma  gadījumā; 

f) Atrasties laukumā tā, lai varētu brīvi redzēt šaušanas sektoru; 

 Apaļais stends ziņot Laukuma tiesnesim, ka mērķis ir sašauts ārpus atļautās zonas; 

g) Saņemtā protesta gadījumā,  ziņot par to žūrijai. 

 

1.4.7.3.  Ja norīkotais laukuma tiesneša palīgs nav ieradies: 

Ja sportists, kuru norīkoja par laukuma tiesneša palīgu, bez attaisnojoša iemesla nav 

ieradies pildīt savus pienākumus un nav nodrošinājis  pieņemamu nomaiņu, GTK viņš ir  

jāsoda ar viena (1) mērķa atskaitīšanu no viņa pēdējās sērijas rezultāta par katru šādu 

gadījumu. Par atkārtotiem gadījumiem sportistu var diskvalificēt. 

 

1.4.7.4. Laukuma tiesneša lēmums: 

Laukuma tiesnesis vienmēr pieņem galīgo lēmumu. Ja laukuma tiesneša palīgs nepiekrīt 

Laukuma tiesneša lēmumam, viņam jāpievērš Laukuma tiesneša uzmanība, paceļot roku 

vai cita veidā. Pēc tam Laukuma tiesnesim, pēc konsultācijas ar palīgu, jāpieņem galīgais 

lēmums. 

 

 

1.5.  Šaušanas disciplīnas un to izpildes kārtība  

 
1.5.1. Šajos Noteikumos ir aprakstīta sekojošu vingrinājumu izpildes kārtība: 

1.5.1.1. Stenda šaušanas disciplīnas (ISSF Olimpisko spēļu un Pasaules čempionātu programmā – 

ar 2018.gada 1.janvāri): 

  Tranšejas stends – (angl. TRAP)  – vīriešiem un sievietēm (bez vecuma ierobežojuma)  

 Dubletu tranšejas stends – (angl. Double TRAP) – vīriešiem un sievietēm (bez vecuma 

ierobežojuma)   

 Apaļais stends –  (angl. SKEET) –vīriešiem un sievietēm (bez vecuma ierobežojuma)  

Tranšejas stends jauktajām komandām – (angl. Trap Mixed Team) – viena sieviete un 

viens vīrietis (bez vecuma ierobežojuma) 

Katra vingrinājuma programma:  

Disciplīna un šāvienu skaits 

sērijā 
Mērķu skaits 

Individuālās sacensības vīriešiem Individuālās sacensības sievietēm 

 Tranšejas stends – sērijā 25 mērķi 

 

125 + Fināli (maks. 50) 125 + Fināli (maks. 50) 
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 Dubletu tranšejas stends - sērijā 

30 mērķi 

 

150  150 

Apaļais stends - sērijā 25 mērķi  125 + Fināli (maks. 60) 125 + Fināli (maks. 60) 

Tranšejas stends jauktajām 

komandām  

1 jauktais pāris (1 vīrietis un 1 

sieviete) – kvalifikācijā 75 mērķi 

katram + final (maks. 50 mērķi 

komandai)  

1 jauktais pāris (1 vīrietis un 1 

sieviete) – kvalifikācijā 75 mērķi 

katram + final (maks. 50 mērķi 

komandai)  

   

 LŠF sacensību organizatori drīkst nepieciešamības gadījumos mainīt sēriju skaitu 

vingrinājumos, ierakstot to sacensību Nolikumā. 

  

1.5.1.2. Stenda šaušanas disciplīnas, kuras nav ISSF Olimpisko spēļu un Pasaules čempionātu 

programmā  ar 2018.gada 1.janvāri), bet iekļautas šajos Noteikumos: 

a) Apaļais stends jauktajām komandām; 

b) Automātiskais Tranšejas stends (Automatic Ball TRAP). 

 

1.5.2. Treniņi: 

1.5.2.1. Treniņš pirms sacensībām izpildes: 

Oficiālie treniņi jāorganizē katram vingrinājumam vienu dienu pirms oficiālajām 

sacensībām tajos pašos šaušanas laukumos  un ar mērķiem, kuri tiks izmantoti sacensībās; 

a) GTK un/vai žūrijai pirms oficiālajiem treniņiem visās disciplīnās jāpārbauda, vai tiek 

lietoti pareizie mērķi; 

b) Viss treniņam paredzētais laiks taisnīgi jāsadala starp sportistiem, lai novērstu 

pārākuma iespējas; 

c) Vingrinājumā Apaļais stends katrā šaušanas laukumā jābūt diviem papildus dubletiem 

(reversie dubleti šaušanas vietās Nr.3 un Nr.5, pēc sportista vēlēšanās). 

1.5.2.2. Neoficiālais treniņš: 

Visus neoficiālajām treniņam izmantojamos šaušanas laukumus nosaka Organizācijas 

komiteja; 

a) Jāgarantē, ka neoficiālie treniņi netraucēs veikt ieplānotās  sacensību disciplīnas; 

b) Jāsadala laukumi starp sacensību dalībniekiem no dažiem reģioniem un komandām tā, 

lai novērstu pārākuma iespējas; 

c) Jāinformē visus komandu vadītājus par neoficiālo treniņu laikiem. 

 

1.6. Mērķi  – regulārs, neregulārs, bojāts, sašauts, garām, nav mērķa 

 
1.6.1. Regulārs mērķis: 

a) Regulārs mērķis – viens (1) vesels mērķis, kas palaists pēc sportista komandas 

atbilstoši Noteikumiem; 

b) Regulārs dublets – divi (2) veseli mērķi, kas  palaisti pēc sportista komandas atbilstoši 

Noteikumiem. 

 

1.6.2. Neregulārs mērķis: 

  Neregulārs mērķis – mērķis, kas palaists neatbilstoši Noteikumiem. 

  Dubletu uzskata par neregulāru, ja: 

a) Viens (1) vai abi mērķi palaisti nepareizi; 
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b) Mērķi nav palaisti vienlaicīgi; 

c) Parādījās tikai viens (1) mērķis; 

d) Viens no mērķiem ir „bojāts”. 

 

1.6.3.  Bojāts mērķis: 

a) „Bojāts” mērķis – jebkurš mērķis, kurš nav vesels un neatbilst mērķu kopējiem 

kritērijiem; 

b) „Bojātu” mērķi paziņo ar komandu „NAV MĒRĶA” un vienmēr atkārto. 

 

1.6.4. Sašauts mērķis: 

a) Mērķis ir „sašauts”, ja tika palaists un sašauts regulārs mērķis atbilstoši disciplīnas  

Noteikumiem, un no tā atdalījās vismaz viena (1) redzama mērķa daļa; 

b) Mērķis, kurš tikai „kūpēja”, bet no tā neatdalījās neviena redzama mērķa daļa, 

uzskatams par „nesašautu”; 

c) Ja izmanto „kūpošos” mērķus (uzpildītus ar krāsainu pulveri), mērķi paziņo par 

sašautu, ja pēc šāviena skaidri redzama pulvera mākoņa izdalīšanās; 

d) Visus galīgos lēmumus par mērķiem: SAŠAUTS, GARĀM, NEREGULĀRS vai 

NAV MĒRĶA pieņem Laukuma tiesnesis. 

Piezīme: Aizliegts uzlasīt mērķus no zemes, lai noteiktu, vai tas bija sašauts vai ne. 

 

1.6.5. Mērķis nav sašauts (GARĀM): 

  Mērķi paziņo kā ,,GARĀM”, ja:  

a) Tas netika sašauts lidojuma laikā šaušanas sektora robežās; 

b) Tas tikai „dūmoja”, bet no tā neatdalījās neviena redzama mērķa daļa; 

c) Sportists neizšāva pa regulāru mērķi, palaistu pēc viņa komandas, un nebija 

mehānisku vai kādu citu ārējo iemeslu, kas varētu viņam traucēt šaut pa šo mērķi; 

d) Sportists nevarēja izšaut no sava ieroča jebkuru apstākļu dēļ, kuri attiecas uz šāvēja 

kļūdām; 

e) Sportists nevarēja izšaut tāpēc, ka neatdrošināja ieroci, ierocis automātiski 

nodrošinājās, vai sportists aizmirsa pielādēt ieroci; 

f) Izmantojot pusautomātisko ieroci, sportists nav pārslēdzis ierobežotāju patronu 

padevei no magazīnas; 

g) Pēc kļūmes sportists atvēra ieroci vai pieskārās drošinātajam, pirms ieroci apskatīja 

Laukuma tiesnesis; 

h) Notiek trešā vai nākamā kļūme vienā sērijā. 

 

1.6.6. Komanda „NAV MĒRĶA”: 

a) Mērķis, kuru paziņoja  „NAV MĒRĶA”, vienmēr ir  jāatkārto; 

b)  Komanda ,,NAV MĒRĶA” Laukuma tiesnesim, pēc iespējas, jādod pirms sportista 

šāviena. Tomēr, ja tiesnesis deva komandu „NAV MĒRĶA” sportista šāvienu laikā 

vai uzreiz pēc tam, mērķis ir jāatkārto, neatkarīgi no tā, vai mērķis tika sašauts vai nē; 

c) Pēc komandas „NAV MĒRĶA” sportists drīkst atvērt ieroci un mainīt stāju. 

 

1.7. Disciplīnas  TRANŠEJAS STENDS sacensību noteikumi 

 
1.7.1. Sērijas izpildes kārtība: 
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a) Katrs dalībnieks, ar visu sērijai nepieciešamo munīciju, ieņem šaušanas stāvvietu 

atbilstoši šaušanas protokolam; 

b) Sestajam sportistam jāatrodas šaušanas  stāvvietā Nr.6 (aiz šaušanas stāvvietas Nr.1) 

un jābūt gatavam pāriet uz  šaušanas stāvvietu Nr.1, tiklīdz pirmais sportists izšaus pa 

regulāru mērķi, un šāviena rezultāts tiks reģistrēts; 

c) Laukuma tiesnesim jāizpilda visas iepriekšējas procedūras (uzvārdu un  numuru 

salīdzināšana atbilstoši protokolam, sānu tiesnešu esamība un gatavība, piešaudes 

šāvieni, mērķu palaišana vērošanai u.c.) un jādod komanda „STARTS”. 

1.7.2. Šaušanas kārtība: 

a) Ja pirmais sportists ir gatavs šaušanai, viņš iepleco bisi un skaidri dod balss komandu, 

pēc kuras momentāni jābūt palaistam mērķim; 

b) Ja šāviena (šāvienu) rezultāts ir zināms, to pašu dara otrais sportists, pēc tam trešais 

u.tt.; 

c) Pēc sportista komandas mērķis  jāpalaiž nekavējoties, pieļaujamā aizkavēšanās 

nedrīkst pārsniegt cilvēka reakcijas laiku, kas nepieciešams pogas nospiešanai (ja 

mērķa palaišana notiek  manuāli); 

d) Pa katru mērķi var veikt divus (2) šāvienus, izņemot fināla sērijas un pāršaudes pirms 

fināliem un finālu laikā, kad bisē drīkst ielādēt tikai vienu (1) patronu. Ja sportists  

izdarīja divus (2) šāvienus,  mērķis tiek paziņots „GARĀM”, neatkarīgi no tā, vai 

mērķis tika sašauts ar vienu no šiem šāvieniem; 

e) Kad sportists Nr.1 ir  izšāvis pa regulāru mērķi, viņam jāgatavojas pārējai uz šaušanas 

vietu Nr.2, kad  šāvienu pa regulāru mērķi izdarīs sportists, kurš atrodas šaušanas 

vietā Nr.2. Citi grupas sportisti citās šaušanas vietās rīkojas tāpat, pēc kārtas 

pārvietojoties no kreisās puses uz labo pusi; 

f) Šī secība turpinās, kamēr katrs sportists izdarīs šāvienus pa 25 mērķiem (2 – kreisie, 2 

– labie un 1 taisnais mērķis katrā no piecām šaušanas  stāvvietām); 

g) Ja sērija ir sākusies,  sportists, gatavojoties šāvienam, drīkst aizvērt ieroci tikai tad, 

kad iepriekšējais sportists izpildīs savu kārtējo šāvienu (-us); 

h) Pēc šāviena pa mērķi sportists nedrīkst pamest šaušanas stāvvietu, kamēr sportists pa 

labi nav izšāvis pa regulāru mērķi, un rezultāts nav reģistrēts, izņemot šaušanas vietu 

Nr.5. Šajā gadījumā sportistam nekavējoties jāpāriet uz šaušanas vietu Nr.6, 

netraucējot sportistiem, kas atrodas šaušanas līnijā; 

i) Pārejot starp šaušanas stāvvietām  Nr.1 līdz Nr.5 ierocis jāpārnes atvērts, bet pārejot 

starp šaušanas  stāvvietām no Nr.5 uz Nr.6 un no Nr.6 uz Nr.1 bisēm jābūt atvērtām 

uz izlādētām; 

j) Jebkuram sportistam, kurš pielādē ieroci šaušanas stāvvietā Nr.6 vai pārnes pielādētu 

ieroci no stāvvietas Nr.5 uz stāvvietu Nr.6, Laukuma tiesnesis izsaka brīdinājumu 

(dzeltenā kartiņa), atkārtotā gadījumā vienas sērijas laikā – diskvalifikācija; 

k) Pārejot no vienas šaušanas stāvvietas uz otro, sportists nedrīkst traucēt citiem 

sportistiem un tiesnešiem. 

 

1.7.3. Sagatavošanās laiks šāvienam: 

a) Sportistam jāieņem sava šaušanas vieta, jāaizver bise un jādod komanda mērķa 

palaišanai divpadsmit (12) sekunžu laika pēc tam, kad iepriekšējais sportists izšāva pa 

regulāru  mērķi, un rezultāts tika paziņots, vai arī pēc Laukuma tiesneša komandas 

„STARTS”; 

b) Ja sportists pārkāpj laika ierobežojumu, viņam piemēro šajos noteikumos paredzēto 

sodu; 
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c) Ja šaušanas grupa sastāv no pieciem vai mazāk sportistiem, sagatavošanās laiku 

palielina sakarā ar nepieciešamo papildus laiku pārējai no stāvvietas Nr.5 uz šaušanas 

stāvvietu Nr.1; 

d) Sagatavošanās laiku pirms šāviena  kontrolē Laukuma tiesnesis. 

 

1.7.4. Šaušanas pārtraukums: 

Ja sērija tika pārtraukta mašīnu tehniska bojājuma dēļ, bet ne sportista vainas dēļ, vairāk 

kā par piecām (5) minūtēm, tad pirms sērijas turpinājuma jāparāda pa vienam regulāram 

mērķim no tās grupas katras mašīnas, kurā bojājums notika. 

Ja tehniskais bojājums prasa atkārtotu mērķu palaišanas programmas restartu, tālāka 

šaušana un rezultātu noteikšana jāturpina no momenta, kad bojājums vai restarts notika. 

Šajā gadījumā protestus par mērķu nepareizo sadalījumu nepieņem izskatīšanai. 

 

1.7.5. Mērķu lidojuma attālums, izlidošanas leņķi un trajektoriju augstums: 

1.7.5.1. Metamo mašīnu regulēšanas tabula: 

Visas mērķu metamās mašīnu katru dienu pirms sacensību sākuma jānoregulē pēc vienas (1)  

no deviņām mašīnu regulēšanas tabulām I - IX, kuru izvēlas pēc izlozes GTK vai žūrijas 

locekļu uzraudzībā. 

 

1.7.5.2. Ieteicamās sacensību programmas Tranšejas stendā:  
 

sacensības divās (2) dienās (75 + 50) 

  1.dienā 2.dienā 

75 mērķi 50 mērķi 
3 

laukumi 
3 regulējumi (dažādi regulējumi 

katram laukumam) 
Grozīti, bet vienādi regulējumi 

visiem laukumiem 

4 
laukumi 

Vienādi regulējumi visiem 
laukumiem 

Grozīti, bet vienādi regulējumi 
laukumiem Nr.1 un Nr.3 un grozīti, 
bet vienādi regulējumi laukumiem 

Nr.2 un Nr.4 
vai sacensības divās (2) dienās (50 + 75) 

 

  1.dienā 2.dienā 

50 mērķi 75 mērķi 
3 

laukumi 
Vienādi regulējumi visiem 

laukumiem 
Grozīti, bet dažādi regulējumi 

visiem laukumiem 

4 
laukumi 

Vienādi regulējumi laukumiem Nr.1 
un Nr.3, un citi, bet vienādi 

regulējumi laukumiem Nr.2 un Nr.4 

Grozīti, bet dažādi regulējumi 
visiem laukumiem 

 

Sacensības trīs (3) dienās (50 + 50 + 25) 
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vai 

 

vai 

4 laukumi Dažādi regulējumi katram laukumam Grozīti, bet vienādi regulējumi 
visiem laukumiem 

 

 

vai sacensības trīs (3) dienās (50 + 25 + 50) 

 

  1.dienā 2.dienā 3.dienā 

50 mērķi 25 mērķi 50 mērķi 
3 laukumi 3 regulējumi (dažādi regulējumi katram 

laukumam) 
Grozīti, bet vienādi 
regulējumi visiem 

laukumiem 

4 laukumi Vienādi regulējumi 
laukumiem Nr.1 un 

Nr.3, un citi, bet 
vienadi regulējumi 
laukumiem Nr.2 un 

Nr.4 

Grozīti, bet vienādi 
regulējumi visiem 

laukumiem 

Grozīti bet vienādi 
regulējumi laukumiem 

Nr.1 un Nr.3, un citi, bet 
vienadi regulējumi 

laukumiem Nr.2 un Nr.4 

 

vai sacensības trīs (3) dienās (25 + 50 + 50) 

 

 

  1.dienā 2.dienā 3.dienā 
25 mērķi 50 mērķi 50 mērķi 

  1.dienā 2.dienā 3.dienā 
50 mērķi 50 mērķi 25 mērķi 

3 laukumi Vienādi regulējumi 
visiem laukumiem 

3 regulējumi (grozīti, bet dažādi katram laukumam) 

3 laukumi Vienādi regulējumi 
visiem laukumiem 

Grozīti, bet  dažādi  
regulējumi visiem 

laukumiem 

Grozīti , bet  dažādi  regulējumi 
visiem laukumiem 

4 laukumi Vienadi regulējumi 
laukumiem Nr.1 un 

Nr.3, un citi, bet 
vienādi  regulējumi 
laukumiem Nr.2 un 

Nr.4 

Grozīti, bet  dažādi  
regulējumi visiem 

laukumiem 

Grozīti, bet  dažādi  regulējumi 
visiem laukumiem 
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3 laukumi 3 regulējumi (dažādi regulējumi katram 
laukumam) 

Grozīti, bet vienādi 
regulējumi visiem 

laukumiem 

4 laukumi  Vienādi regulējumi 
visiem laukumiem 

Grozīti bet vienādi 
regulējumi 

laukumiem Nr.1 un 
Nr.3, un citi, bet 

vienadi regulējumi 
laukumiem Nr.2 un   

Nr.4 

Grozīti, bet vienādi 
regulējumi laukumiem 

Nr.1 un Nr.3, un citi, bet 
vienādi regulējumi  

laukumiem Nr.2 un Nr.4 

 

Sacensības divās (2) vai trīs (3) dienās 

 

5 laukumi 5 iestatīšanas (dažādi regulējumi katram laukumam) 

 

 Ja augstākminētie regulējumi netiek izmantoti, piemēram, sacensības notiek vienā 

dienā, tad grupu saraksti jāsastāda tā, lai, pēc iespējas, katra grupa šautu: 

a) Katrā šaušanas laukumā vienādu reižu skaitu; 

b) Pie konkrētajiem regulējumiem vienādu reižu skaitu; 

c) Katru reizi, regulējumiem Neoficiālajā treniņā, Oficiālajā treniņā vai treniņos pirms 

sacensībām, jāatšķiras no tiem, kurus izmantos sacensību laikā; 

d) Ja  Organizācijas komiteja kopā ar Žūriju nolēma, ka sacensības vingrinājumā 

Tranšejas stends  jebkurai sportistu grupai (piem., vīrieši, sievietes vai juniori) notiks 

vienā (1)  atsevišķā šaušanas laukumā, tad  regulējumi jānomaina pēc tam, kad visi šīs 

grupas sportisti ir izšāvuši pa piecdesmit (50) mērķiem. 

 

1.7.5.3. Ierobežojumi mērķu lidojuma trajektorijām: 

      Mērķu lidojumi jānoregulē atbilstoši no tabulām I - IX izvēlētajām shēmām, ievērojot 

sekojošus ierobežojumus: 

a) Augstums 10 m attālumā, no laukuma jumta malas – no 1,5 m līdz 3,0 m ar novirzi 

±0,15 m;  

b) Leņķis – maksimāli 45 grādi uz kreiso vai uz labo pusi; 

c) Lidojuma tālums – 76,0 m ± 1,0 m (mērot no  mērķu metamo mašīnu tranšejas  jumta 

priekšējas malas). 

 

1.7.5.4. Metamās mašīnas noregulēšanas kārtība:  

   Katru mašīnu noregulē sekojoši: 

a) Uzstāda uz leņķi nulle (0) grādu, stingri taisni uz priekšu; 

b) Uzstāda mērķa lidojuma augstumu 10 m attālumā  no laukuma priekšējas malas; 

c) Regulē atsperes spriegojumu, lai dabūtu vajadzīgo mērķa lidojuma tālumu; 

d) Uzstāda katrai mašīnas vajadzīgo leņķi, mērot to no jumta virs katras mērķu metamās 

mašīnas centra. 

 

1.7.6. GTK un/vai žūrijas pārbaudes: 

1.7.6.1. Mēģinājuma mērķi (rādīšana): 
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a) GTK un/vai žūrijai katru dienu pirms šaušanas sacensību sākuma jāpārbauda  katrs 

šaušanas laukums, mērķu metamo mašīnu regulējums un  mērķu lidojuma atbilstība 

izlozētajai regulācijas shēmai.  

b) Katru dienu pirms sacensību sākuma pēc tam, kad mērķu lidojumus pārbaudījusi GTK 

un/vai žūrija, jāpalaiž viens (1) mēģinājuma mērķis pēc kārtas no  katras mērķu 

metamās  mašīnas; 

c) Sportisti, treneri un komandu oficiālās persona drīkst novērot mēģinājuma mērķu 

lidojumus; 

d) Visiem sportistiem, treneriem un komandu pārstāvjiem aizliegts ieiet laukuma 

tranšejā pēc tam, kad tiesnešu kolēģija pārbaudīja un apstiprināja metamo mašīnu 

regulējumu. 

 

1.7.6.2. Neregulāra trajektorija: 
Jebkurš mērķis, kura lidojuma trajektorija atšķiras ar leņķi, augstumu vai lidojuma 

tālumu, tiek uzskatams par neregulāru. 

 

1.7.7. Atteikšanās no mērķa: 

Sportists drīkst atteikties no mērķa, ja: 

a) Mērķis netika palaists nekavējoties pēc sportista komandas; 

b) Laukuma tiesnesis piekrita, ka sportists pēc tam, kad viņš izsauca mērķi,  acīm 

redzami tika traucēts ārēju apstākļu dēļ; 

c) Laukuma tiesnesis piekrita, ka mērķis bija neregulārs. 

   Sportista rīcība – sportistam, kurš ir  atteicies no mērķa pieņemšanas, jāmaina stāja, 

jāatver ierocis un jāpaceļ roka. Tad Laukuma tiesnesim ir jāpieņem lēmums. 

 

1.7.8. Komanda „NAV MĒRĶA”: 

1.7.8.1. Komanda „NAV MĒRĶA” jādod ir tad, ja mērķis ir padots neatbilstoši šiem 

noteikumiem: 

a) Komandas „NAV MĒRĶA” došana ir Laukuma tiesneša pienākums; 

b) Mērķis,  kuru Laukuma tiesnesis pasludināja „NAV MĒRĶA”, vienmēr jāatkārto no 

tās pašas metamās mašīnas (neatkarīgi, vai to sašāva vai ne). Sportists nav tiesīgs 

atteikties no atkārtotā mērķa, pat ja viņš uzskata, ka to palaida ar tās pašas grupas citu 

mašīnu; 

c) Laukuma tiesnesim jācenšas padot komandu „NAV MĒRĶA” līdz sportista 

šāvienam. Tomēr, ja tiesnesis deva komandu „NAV MĒRĶA” sportista šāviena laikā 

vai uzreiz pēc tā, Laukuma tiesneša lēmums ir jāpilda un mērķis ir jāatkārto, 

neatkarīgi no tā, vai mērķis tika sašauts vai ne.  

 

1.7.8.2. Mērķis jāpasludina kā „NAV MĒRĶA”, neatkarīgi no tā, vai sportists šāva vai ne, ja:  

a) Tika palaists „bojāts” vai neregulārs mērķis; 

b) Palaists mērķis acīmredzami atšķiras ar krāsu no mērķiem, kurus izmanto sacensībās 

vai treniņos; 

c) Tika palaisti uzreiz divi (2) mērķi; 

d) Mērķis tika palaists no citas  mašīnu grupas; 

e) Sportists izšāva ārpus kārtas; 

f) Pa to pašu mērķi šāva arī cits sportists; 

g) Laukuma tiesnesis ir pārliecināts, ka sportists pēc mērķa izsaukšanas tika 

acīmredzami traucēts  dažādu ārēju apstākļu dēļ; 
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h) Laukuma tiesnesis konstatēja  iepriekšējo šaušanas  stāvvietas robežu pārkāpumu 

izpildāmās sērijas laikā; 

i) Laukuma tiesnesis konstatēja pirmo laika limita  pārkāpumu, sagatavojoties šāvienam; 

j) Laukuma tiesnesis, kādu iemeslu dēļ, nevar noteikt, vai mērķis tika sašauts vai nē. 

Šinī gadījumā pirms lēmuma pieņemšanas viņam jākonsultējas ar tiesneša palīgiem; 

k) Šāviens notika nejauši,  pirms šāvēja  komandas. Ja sportists izdarīja otro šāvienu, 

rezultātu ieskaita; 

l) Pirmais šāviens –  („GARĀM”), bet  otrais šāviens nenotika patronas vai  ieroča 

bojājuma dēļ. Šajā gadījumā pirmā šāviena rezultāts jāpaziņo „GARĀM”, bet mērķi 

atkārto līdz otrā šāviena rezultāta noteikšanai. Ja mērķis tika sašauts ar pirmo šāvienu, 

paziņo „GARĀM”. 

 

1.7.8.3. Mērķi pasludina kā „NAV MĒRĶA”, ja šāvējs nav izšāvis un: 

a) Mērķis tika palaists pirms sportista komandas; 

b) Mērķis tika palaists ar aizkavēšanos (sk. piezīmi); 

c) Mērķa trajektorija nebija regulāra (sk. piezīmi); 

d) Notika ieroča vai patronas pieļaujamā kļūme; 

e) Pirmajā sportista šāvienā notika ieroča vai patronas pieļaujamā kļūme, un sportists 

neizdarīja otro šāvienu. Ja otrais šāviens tika izdarīts, šāviena rezultāts jāieskaita. 

Piezīme: ja Laukuma tiesnesis nedeva komandu „NAV MĒRĶA” pirms vai uzreiz pēc 

sportista šāvieniem, bet šāviens pa mērķi tika izdarīts, tad nekādas pretenzijas netiks 

pieņemtas, pat ja tām pamatā ir palaišana pirms laika vai palaišanas aizkavēšanās vai 

mērķa lidojuma novirze no trajektorijas. Jebkurā gadījumā, ja sportists izšāva, rezultāts ir 

jāieskaita. 

 

1.7.8.4. Mērķi pasludina  „GARĀM”, ja: 

a) Tas nav sašauts lidojuma laikā; 

b) Mērķis tikai „kūpēja”, bet no tā neatdalījās neviena redzama šķemba; 

c) Sportists bez attaisnojošo iemeslu neizšāva pa regulāru mērķi, kas tika palaists pēc 

viņa komandas; 

d) Pēc ieroča vai patronas kļūmes sportists atvēra ieroci vai pieskārās drošinātajam, 

pirms ieroci pārbaudīja Laukuma tiesnesis; 

e) Sportistam  tajā pašā sērijā notika trešā vai nākamā ieroča vai patronas kļūme; 

f) Pirmais šāviens – GARĀM, un sportists nav varējis izdarīt otro šāvienu, jo aizmirsa 

ielādēt otro patronu vai noņemt patronu padeves ierobežotāju pusautomātiskās bises 

magazīnai, vai bisei pēc pirmā šāviena  ieslēdzās drošinātājs; 

g) Sportists nevarēja izšaut tāpēc, ka nebija atdrošinājis ieroci vai aizmirsis to  pielādēt; 

h) Sportists pārkāpa šāvienam atļauto sagatavošanas laika limitu, un viņam jau bija 

brīdinājums  (dzeltenā kartiņa) šajā sērijā (1.15.3.7); 

i) Sportists pārkāpa šaušanas stāvvietas robežas, un viņam jau bija brīdinājums (dzeltenā 

kartiņa) šajā sērijā (1.15.3.7). 

 

1.8. Disciplīnas DUBLETU TRANŠEJAS STENDS sacensību noteikumi 

 
1.8.1. Sērijas izpildes kārtība: 

a) Katrs šaušanas grupas dalībnieks ar  visu nepieciešamo munīciju sērijas izpildei 

ieņem šaušanas stāvvietu atbilstoši šaušanas protokolam; 
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b) Sestajam sportistam jāatrodas šaušanas stāvvietā Nr.6 (aiz šaušanas vietas Nr.1) un 

jābūt gatavam pāriet uz  šaušanas stāvvietu Nr.1, tiklīdz pirmais sportists izšaus pa 

regulāru dubletu, un šāvienu rezultāti tiks reģistrēti; 

c) Laukuma tiesnesim jāpārliecinās, ka  visas iepriekšējās sagatavošanās procedūras ir 

pabeigtas (uzvārdu un numuru salīdzināšana, sānu tiesnešu esamība, piešaudes 

šāvieni, mērķu palaišana u.c.) un jādod komanda „STARTS”. 

 

1.8.2. Šaušanas kārtība: 

a) Ja pirmais sportists ir gatavs šaušanai, viņš iepleco bisi un skaidri dod balss komandu, 

pēc kā momentāni jāpalaiž dublets; 

b) Kad šāviena (šāvienu) rezultāts ir zināms, to pašu dara otrais sportists, pēc tam trešais 

u.tt. sportists; 

c) Pēc tam, kad pirmais sportists ir izšāvis pa regulāru dubletu, viņam jāgatavojas pārējai 

uz šaušanas stāvvietu Nr.2, kad  šāvienu pa pareizo dubletu izdarīs sportists, kurš 

atrodas šaušanas vietā Nr.2. Citi grupas sportisti citās šaušanas vietās rīkojas tāpat, 

pēc kārtas pārvietojoties  rotācijas kārtībā no kreisās uz labo pusi; 

d) Šī secība turpinās, kamēr katrs sportists izdarīs šāvienus pa visiem sērijā 

paredzētajiem dubletiem; 

e) Pēc sērijas sākuma sportists, gatavojoties šāvienam, drīkst aizvērt bisi tikai tad, kad 

iepriekšējais sportists ir pabeidzis šaušanu pa savu kārtējo dubletu; 

f) Pēc šāviena pa mērķi sportists nedrīkst pamest šaušanas vietu, kamēr sportists  labajā 

pusē nav izšāvis pa regulāru dubletu, un rezultāts nav paziņots, izņemot šaušanas 

vietu Nr.5. Šajā gadījumā sportistam nekavējoties jāpāriet uz šaušanas vietu Nr.6, 

netraucējot sportistiem, kas atrodas  šaušanas līnijā; 

g) Pārejot starp šaušanas stāvvietām no Nr.1 līdz Nr.5 ieroči jāpārnes atvērti, bet pārejot 

starp šaušanas stāvvietām no Nr.5 uz Nr.6 un no Nr.6 uz Nr.1 ieročiem  jābūt 

atvērtiem un izlādētiem; 

h) Jebkuram sportistam, kurš pielādē ieroci šaušanas vietā Nr.6, Laukuma tiesnesim ir 

jāizsaka brīdinājums (dzeltenā kartiņa), atkārtotā gadījumā vienas sērijas laikā – 

diskvalifikācija; 

i) Pārejot no vienas šaušanas vietas uz otro, sportists nedrīkst traucēt citiem sportistiem 

un sacensību oficiālajām personām. 

 

1.8.3.  Sagatavošanās laiks šāvienam: 

a) Sportistam jāieņem sava šaušanas stāvvieta, jāaizver ierocis un jādod komanda 

dubleta palaišanai divpadsmit (12) sekunžu laika pēc tam, kad iepriekšējais sportists 

izšāva pa regulāru dubletu un tika paziņots rezultāts vai arī pēc Laukuma tiesneša 

komandas „STARTS”; 

b) Ja sportists pārkāpa šo laika ierobežojumu, viņš jāsoda  šajos Noteikumos paredzētajā 

kārtībā; 

c) Ja šaušanas grupa sastāv no pieciem (5) vai mazāk sportistiem, sagatavošanas laiku 

palielina sakarā ar nepieciešamo papildus laiku pārējai no vietas Nr.5 uz šaušanas 

vietu Nr.1; 

d)  Sacensību  sagatavošanās laiku šāvienam  kontrolē Laukuma tiesnesis.  

 

1.8.4. Pārtraukums šaušanā: 

       Ja šaušanas sērija tika pārtraukta tehniska bojājuma dēļ, bet ne sportista vainas dēļ, 

vairāk  par piecām (5) minūtēm, tad pirms sērijas turpinājuma grupai jāparāda pa vienam  

(1) regulāram dubletam no katras regulējuma shēmas.  
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1.8.5. Mērķu lidojuma attālums, izlidošanas leņķi un  augstums: 

      Katra metamā mašīna  Dubletu Tranšejas stendā  katru dienu pirms sacensību 

sākuma jānoregulē atbilstoši sekojošai tabulai: 

 

Iestatīšana Metamā 
mašīna 

Nr. 

Leņķis * 
(grādos) 

Augstums uz 
10 m 

 (± 0,1 m) 

Lidojuma tālums 
 (±1 m) 

A 
7 (1) 5 pa kreisi 3,00 m 

55,00 m (mēra no 
mērķu metamo mašīnu 

tranšejas  jumta 
priekšējās malas) 

8 (2) 0 3,50 m 

B 
8 (2) 0 3,50 m 

9 (3) 5 pa labi 3,00 m 

C 
7 (1) 5 pa kreisi 3,00 m 

9 (3) 5 pa labi 3,00 m 

 *) Piezīme: Leņķiem jābūt noregulētiem ar pieļaujamo viena (1) grāda nobīdi(toleranci). 
Mērķu sadalei jābūt nejaušai, bet katram sportistam jāsaņem viens dublets pēc shēmas 
„A”, viens dublets pēc shēmas „B” un viens dublets pēc shēmas „C” katrā šaušanas 
stāvvietā  katras šaušanas sērijas laikā 

 

1.8.6. GTK un/vai žūrijas pārbaudes: 

        Mērķu metamās mašīnas katrā šaušanas laukumā saskaņā ar Noteikumiem katru 

dienu pirms sacensību sākuma jānoregulē. GTK un/vai žūrijai visi regulējumi jāpārbauda 

un jāapstiprina, bet metamās mašīnas jānoplombē (jāapzīmogo). 

 

1.8.6.1. Mēģinājuma mērķi (rādīšana): 

a) Katru dienu pēc mērķu metamo mašīnu regulēšanas, un  pēc tam, kad mērķu 

lidojumus pārbaudījusi GTK un/vai žūrija, katrai grupai pirms dienas pirmās sērijas 

jāpalaiž viens  (1) regulārs dublets katram regulējumam: shēmai „A”, shēmai „B” un 

shēmai „C”; 

b) Sportisti drīkst novērot mēģinājuma mērķu lidojumu; 

c) Visiem sportistiem, treneriem un komandu pārstāvjiem aizliegts ieiet laukuma 

tranšejā pēc tam, kad GTK ir pārbaudījusi un apstiprinājusi metamo mašīnu 

regulējumu. 

 

1.8.6.2. Iestatījumi pāršaudēm: 

      Visām pāršaudēm vingrinājumā Dubletu Tranšejas stends pirms fināliem jānotiek 

saskaņā ar Noteikumu punktu 1.14.5.3, bet pāršaudēm finālu laikā vai pēc fināliem 

saskaņā ar Noteikumu punktu 1.17.3.4. 

       Pāršaudēm pirms fināliem jānotiek noteiktajā šaušanas laukumā. Pāršaudēm finālu 

laikā vai pēc fināliem jānotiek finālu laukumā.  

 

1.8.6.3. Neregulāra trajektorija: 
Jebkurš mērķis, kura lidojuma trajektorija atšķiras ar leņķi, augstumu vai lidojuma 

tālumu, no šajos Noteikumos noteiktā, tiek uzskatāms par neregulāru. 

 

1.8.7. Atteikšanās no dubleta: 

Sportists drīkst atteikties šaut pa dubletu, ja: 

a) Dublets netika palaists nekavējoties pēc sportista komandas; 
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b) Laukuma tiesnesis piekrita, ka sportists pēc tam, kad viņš izsauca dubletu, acīm 

redzami tika traucēts kādu arēju apstākļu dēļ; 

c) Laukuma tiesnesis piekrita, ka dubleta viens vai abi mērķi nebija regulāri. 

   Sportista rīcība – sportistam, kurš ir atteicies no mērķa, jāmaina stāja, jāatver ierocis un 

jāpaceļ roka. Tad Laukuma tiesnesim ir jāpieņem lēmums. 

 

1.8.8. Komanda „NAV MĒRĶA”: 

Komanda „NAV MĒRĶA” jādod, ja viens vai abi mērķi dubletā tika palaisti 

neatbilstoši šiem noteikumiem: 

a) Par komandas „NAV MĒRĶA” došanu atbild  Laukuma tiesnesis; 

b) Dublets,  kuru Laukuma tiesnesis ir pasludinājis „NAV MĒRĶA”, vienmēr jāatkārto 

neatkarīgi no tā,  viens vai abi mērķi tika sašauti vai ne; 

c) Laukuma tiesnesim jācenšas dot komandu „NAV MĒRĶA” pirms sportista 

šāvieniem. Tomēr, ja tiesnesis devis komandu „NAV MĒRĶA” sportista šāvienu 

laikā vai uzreiz pēc tiem, Laukuma tiesneša lēmums ir jāpilda un dublets ir jāatkārto, 

neatkarīgi no tā, vai mērķi tika sašauti vai nē.  

 

1.8.8.1. Dublets jāpasludina kā „NAV MĒRĶA”, neatkarīgi no tā, vai sportists šāva pa to, 

ja:  
a) Tika palaists „bojāts” vai neregulārs mērķis; 

b) Palaistie  mērķi acīmredzami atšķiras ar krāsu no mērķiem, kurus izmanto  sacensībās 

un treniņos; 

c) Tika palaists tikai viens (1) mērķis; 

d) Mērķi netika palaisti vienlaicīgi; 

e) Mērķi saduras; 

f) Viena mērķa šķemba sasita otro mērķi; 

g) Ar vienu šāvienu sašauti abi mērķi; 

h) Sportists izšāva ne savā kārtā; 

i) Pa to pašu dubletu šāva arī cits sportists; 

j) Abi šāvieni tika izdarīti vienlaikus (sk. 1.11.1 „Pieļaujamo kļūmju skaits”); 

k) Laukuma tiesnesis piekrita, ka sportists pēc mērķa izsaukšanas tika acīm redzami 

traucēts kādu ārēju apstākļu dēļ; 

l) Laukuma tiesnesis konstatēja pirmo šaušanas stāvvietas robežu pārkāpumu   

izpildāmajā sērijā; 

m) Laukuma tiesnesis konstatēja pirmo sagatavošanās laika limita pārkāpumu; 

n) Laukuma tiesnesis, kādu iemeslu dēļ, nevar noteikt, vai mērķi tika sašauti vai nē. Šinī 

gadījumā pirms lēmuma pieņemšanas viņam jākonsultējas ar Laukuma tiesneša 

palīgiem; 

o) Pirmais šāviens - GARĀM, bet otrais šāviens nenotika patronas vai ieroča bojājuma 

dēļ. Šajā gadījumā pirmā šāviena rezultātu paziņo „GARĀM”, bet dubletu atkārto līdz 

otrā šāviena rezultāta noteikšanai. 

 

1.8.8.2. Dubletu pasludina kā „NAV MĒRĶA”, ja šāvējs nav izšāvis, kad: 

a) Dublets tika palaists pirms sportista komandas; 

b) Dublets tika palaists ar aizkavēšanos (sk. piezīmi); 

c) Ja kaut viena mērķa trajektorija nebija regulāra (sk. piezīmi); 

d) Notika ieroča vai patronas  pieļaujamā kļūme. 



LŠF sacensību noteikumi stenda šaušanā – Spēkā no 2018.gada 1.aprīļa 

 34 

e) Pirmajā sportista šāvienā notika ieroča vai patronas kļūme, un sportists neizdarīja otro 

šāvienu. Dublets jāatkārto abu šāvienu rezultāta noteikšanai, pat ja otrais šāviens tika 

izdarīts. 

Piezīme: Ja Laukuma tiesnesis nedeva komandu „NAV MĒRĶA” pirms vai uzreiz pēc 

sportista šāvieniem, bet šāviens pa dubletu tika izdarīts, tad nekādas pretenzijas nav 

atļautas, pat ja tām pamatā ir palaišana pirms laika vai palaišanas aizkavēšanās, vai mērķa 

lidojuma novirze no trajektorijas. Jebkurā gadījumā, ja sportists izšāva, rezultāts ir 

jāieskaita. 

 

1.8.8.3. Mērķi pasludina kā  - „GARĀM”, ja: 

a) Tas nav sašauts lidojuma laikā; 

b) Mērķis tikai „kūpēja”, bet no tā neatdalījās neviena redzama mērķa daļa; 

c) Sportists bez attaisnojoša iemesla neizšāva pa regulāru dubletu, kuru palaida pēc viņa 

komandas. Mērķus paziņo kā „pirmais – GARĀM, otrais - GARĀM”; 

d) Sportists bez attaisnojoša iemesla neizdarīja otro šāvienu. Pirmā šāviena rezultātu 

jāreģistrē, bet otro šāvienu paziņo kā „otrais - GARĀM”; 

e) Pirmais šāviens – GARĀM, un sportists nav varējis izdarīt otro šāvienu, jo aizmirsa 

ielādēt otro patronu vai noņemt patronu padeves ierobežotāju pusautomātiskā ieroča 

magazīnai, vai ierocim pēc pirmā šāviena atsitiena ieslēdzas drošinātājs. Mērķus 

paziņo kā „pirmais – GARĀM, otrais - GARĀM”; 

f) Sportists nevarēja izšaut tāpēc, ka nav atdrošinājis ieroci vai aizmirsis to  pielādēt. 

Mērķus paziņo kā „pirmais – GARĀM, otrais - GARĀM”; 

g) Sportists pārkāpa šāvienam atļauto sagatavošanās laika limitu, un viņam jau bija 

brīdinājums  (dzeltenā kartiņa) šajā sērijā. Šajā gadījumā jāpaziņo „pirmais – 

GARĀM, otrais - GARĀM” (1.15.3.7.); 

h) Sportists pārkāpa šaušanas stāvvietas robežas, un viņam jau bija brīdinājums  

(dzeltenā kartiņa) šajā sērijā. Šajā gadījumā jāpaziņo „pirmais – GARĀM, otrais - 

GARĀM” (1.15.3.7.). 

 

1.8.8.4. Šāviena rezultāta noteikšana kļūmes rezultātā: 

a) Sportists izdarīja šāvienu pa pirmo mērķi, bet pieļaujamās kļūmes dēļ nav izdarījis 

otro šāvienu. Pirmā šāviena rezultātu ieskaita, bet dubletu atkārto, lai noteiktu otrā 

šāviena rezultātu; 

b) Ja pēc ieroča vai patronas kļūmes sportists nevarēja izdarīt pirmo šāvienu un atvēra 

ieroci vai pieskārās drošinātajam, pirms ieroci pārbaudīja Laukuma tiesnesis, mērķus 

paziņo kā „pirmais – GARĀM, otrais - GARĀM”; 

c) Ja pēc ieroča vai patronas kļūmes sportists nevarēja izdarīt otro šāvienu un atvēra 

ieroci vai pieskārās drošinātajam, pirms bisi pārbaudīja Laukuma tiesnesis, pirmā 

šāviena rezultātu ieskaita, bet otro mērķi paziņo - „otrais - GARĀM”; 

d) Sportistam  tajā pašā sērijā notika trešā vai nākamā ieroča vai patronas kļūme pēc 

pirmā šāviena, mērķus paziņo kā „pirmais – GARĀM, otrais - GARĀM”; 

e) Sportistam  tajā pašā sērijā notika trešā vai nākamā ieroča vai patronas kļūme pēc otrā 

šāviena, pirmā šāviena rezultātu ieskaita, bet otro mērķi paziņo kā „otrais - GARĀM”. 

 

1.8.8.5. Rezultāts pēc nejauša šāviena: 

a) Ja nejaušs šāviens notika līdz sportista mērķa izsaukšanas komandai, Laukuma 

tiesnesis paziņo „NAV MĒRĶA”, sportists saņem brīdinājumu, un dublets tiek 

atkārtots. Otrā un nākamā nejaušā šāviena gadījumā sērijā mērķus paziņo kā „pirmais 

– GARĀM, otrais - GARĀM”; 
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b) Ja nejaušs šāviens notika pēc sportista komandas, bet pirms mērķa paradīšanas, un 

sportists izdarīja otro šāvienu, pirmo mērķim paziņo „GARĀM”, bet dubletu atkārto 

otrā šāviena rezultāta noteikšanai. Vienā sērijā sportistam atļauts tikai viens (1) tāds 

incidents. Otrajā un nākamajā situācijā mērķus paziņo kā „pirmais – GARĀM, otrais - 

GARĀM”; 

c) Ja nejaušs šāviens notika pēc sportista komandas, bet pirms mērķa parādīšanās, un 

sportists neizdarīja otro šāvienu, pirmo mērķi paziņo -„pirmais - GARĀM”, bet 

dubletu atkārto otrā šāviena rezultāta noteikšanai. Vienā sērijā sportistam atļauts tikai 

viens (1) tāds incidents. Otrajā un nākamajā situācijā mērķus paziņo kā „pirmais – 

GARĀM, otrais - GARĀM”. 

 

1.8.8.6. Šaušana zemē: 

      Sportists, kurš izdarīja nejaušu vai ar iepriekšēju nodomu šāvienu zemē, saņem 

brīdinājumu (dzeltenā kartiņa). Atkārtotas vai nākamās šādas situācijas gadījumā 

sērijā mērķus paziņo kā „pirmais – GARĀM, otrais - GARĀM”. 

 

1.9.  Disciplīnas APAĻAIS STENDS sacensību noteikumi 

 
1.9.1. Sērijas izpildes kārtība vingrinājumā Apaļais stends: 

Dalībnieku grupa ierodas šaušanas laukumā un sanāk kopā pie šaušanas stāvvietas 

Nr.1 ar  visu nepieciešamo munīciju  un ekipējumu sērijas izpildei. Laukuma tiesnesim 

jāsāk pildīt pienākumi. Kad  visas iepriekšējās sagatavošanās procedūras (uzvārdu un 

numuru salīdzināšana, sānu tiesnešu esamība, piešaudes šāvieni, mērķu palaišana u.c.) ir 

iepildītas, jādod komanda „STARTS”. 

 

1.9.2. Šaušanas kārtība pēc komandas „STARTS” došanas: 

a) Pirmais sportists ieņem šaušanas vietu Nr.1, pielādē ieroci  ar vienu (1) patronu, 

ieņem gatavības stāju un skaidri dod balss komandu, pēc kuras tiek palaists regulārs 

mērķis  no lielās mājas  nenoteiktā laika intervālā  no nulles (0) līdz trīs (3) sekundēm; 

Piezīme: Ja izmanto elektro-mikrofonu sistēmu, to jānoregulē tā, lai būtu nodrošinātas  

patvaļīgas aiztures intervālā no 0,2 līdz 3,0 sek. 

b) Ja šāviena rezultāts ir zināms, pirmais sportists paliek savā vietā, ieņem gatavības 

stāvokli un pielādē ieroci ar divām (2) patronām, dod komandu un šauj pa regulāru 

dubletu; 

c) Ja abu šāvienu rezultāti ir zināmi, pirmais sportists pamet šaušanas stāvvietu; 

d) Otrais sportists rīkojas analoģiski, pēc tam trešais u.tt., kamēr katrs grupas dalībnieks 

ir izšāvis pa šaušanas stāvvietā Nr.1 regulāriem mērķiem pēc programmas; 

e) Tālāk, pirmais sportists pariet uz šaušanas stāvvietu Nr.2 un šauj paredzēto mērķu 

skaitu noteiktā secībā, pēc tam to pašu dara katrs grupas sportists; 

f) Šī secība turpinās, kamēr katrs grupas sportists izšaus pa visiem  regulāriem mērķiem 

programmā noteiktā kārtībā visās šaušanas stāvvietās; 

g) Neviens grupas sportists nedrīkst ieņemt vietu ārpus savas kārtas vai pirms Laukuma 

tiesneša komandas vai pirms iepriekšējais sportists pabeidzis savu šaušanu un atstās 

šaušanas stāvvietu; 

h) Neviens sportists, kurš izšāvis kādā šaušanas stāvvietā, nedrīkst pāriet uz nākamo 

šaušanas vietu, kamēr visi grupas sportisti nav pabeiguši savu šaušanu dotajā šaušanas 
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stāvvietā. Pārejot no vienas šaušanas stāvvietas uz otro, sportisti nedrīkst traucēt viens 

otram un laukuma tiesnešiem.   

 

 

1.9.3. Šaušanas kārtība: 

1.9.3.1. Sagatavošanās laika ierobežojumi: 
 Pēc Laukuma tiesneša komandas „STARTS”, vai kad iepriekšējais sportists pameta  

šaušanas stāvvietu, nākamajam sportistam desmit (10) sekunžu laikā: 

a) Jānostājas  ar abām kājām šaušanas stāvvietas robežu ietvaros; 

b) Jāsagatavojas; 

c) Jāpielādē ierocis; 

d) Jāieņem gatavības stāja šāvienam; 

e) Jāizsauc vienkāršs  mērķis  vai dublets noteiktajā secībā konkrētajā šaušanas stāvvietā 

noteiktajā  laikā; 

f) Maksimālais mērķa izsaukšanas (noteiktajā secībā) kopējais laiks dotajā šaušanas 

stāvvietā kvalifikācijas un fināla sērijās ir trīsdesmit (30) sekundes pēc tam, kad 

šāvējs ir ieņēmis vietu; 

g) LŠF sacensībās   sagatavošanās laika ierobežojumus kontrolē Laukuma tiesnesis. 

Pāršaudēs pirms fināliem, kā arī finālos, laika kontrole notiek ar elektroniskiem 

taimeriem (1.17.2.5, 1.17.2.6), kurus vada norīkotais tiesnesis. 

 

1.9.3.2. Šaušanas secība pa mērķiem kvalifikācijas sērijās. Pa katru mērķi drīkst izpildīt tikai 

vienu (1) šāvienu. 

Šaušanas numuri Mērķis Kartība 

1 
Atsevišķs Lielā māja 

Dublets                 Lielā māja – Mazā māja 

2 
Atsevišķs Lielā māja 

Dublets Lielā māja – Mazā māja 

3 
Atsevišķs Lielā māja 

Dublets Lielā māja –Mazā māja 

4 
Atsevišķs Lielā māja 

Atsevišķs Mazā māja 

5 
Atsevišķs Mazā māja 

Dublets Mazā māja-Lielā māja 

6 
Atsevišķs Mazā māja 

Dublets Mazā māja –Lielā māja 

7 
Dublets                 Mazā māja – Lielā māja 

  

4 
Dublets Lielā māja – Mazā māja 

Dublets Mazā māja – Lielā māja 

8 
Atsevišķs Lielā māja 

Atsevišķs Mazā māja 

 

 

1.9.3.3. Šaušanas kartība šaušanas stāvvietā Nr.8: 
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      Pirms šaušanas stāvvietā Nr.8, visiem sportistiem rindas kārtībā jānostājas aiz 

Laukuma tiesneša, kuram jāatrodas apmēram piecus (5) m  no šaušanas vietas Nr.8 uz 

iedomājamās līnijas starp šaušanas vietu Nr.8 un Nr.4 centriem. 

  Pēc Laukuma tiesneša komandas „STARTS” katram šāvējam rindas kārtībā: 

a) Jāieņem stāvoklis šaušanai pa mērķi no lielās mājas; 

b) Jāpielādē ierocis ar vienu (1) patronu; 

c) Jāieņem gatavības pozīcija; 

d) Jāizsauc mērķis; 

e) Jāizšauj pa mērķi, palaisto no lielās mājas un  pēc tam jāpagriežas  pulksteņa rādītāja 

virzienā pa labi; 

f) Jāieņem stāvoklis šaušanai pa mērķi no mazās mājas; 

g) Jāpielādē ierocis ar vienu (1) patronu; 

h) Jāieņem gatavības pozīcija; 

i) Jāizsauc mērķis; 

j) Jāizšauj pa mērķi, palaisto no mazās mājas. 

 Kad pēdējā šāviena rezultāts ir zināms, sportistam jāatstāj šaušanas stāvvieta un 

jānostājas aiz sportistiem, kuri vēl šaus. Katrs sportists pēc kārtas rīkojas kā iepriekš 

norādīts. 

 

1.9.3.4. Patronu ielādēšanas kartība: 

a) Šaušanas stāvvietā Nr.8  šausanai pa mērķiem no lielās un mazās mājām, kā arī citās 

šaušanas vietās, kur šauj pa vienu (1) mērķi, ieroci  pielādē tikai ar vienu (1) patronu; 

b) Šaušanas stāvvietā Nr. 4, kur šaušana notiek pa diviem (2) atsevišķiem mērķiem, 

ieroci pielādē ar divām (2) patronām; 

c) Mērķi paziņo „GARĀM”, ja sportists aizmirsa ielādēt otro patronu šaušana pa diviem 

(2) atsevišķiem mērķiem (stāvvietā Nr.4), un pēc izsaukšanas vai šāviena pa pirmo 

mērķi atceras par to, ka aizmirsis ielādēt otro patronu, atver savu bisi pielādēšanai, vai 

paceļ savu roku, pieprasot Laukuma tiesneša atļauju savas bises pielādēšanai; 

d) Ja šaušana tiek pārtraukta, ierocim jābūt atvērtam un izlādētam; 

e) Sportists drīkst atstāt  šaušanas stāvvietu tikai tad, kad viņa ierocis ir atvērts un 

izlādēts. 

 

1.9.3.5. Mēģinājuma mērķi: 

Regulārs mērķis no katras mājas jāparāda grupai: 

a) No šaušanas stāvvietas Nr.1 tieši pirms viņu pirmās šaušanas sērijas katrā sacensību 

dienā; 

b) Ja Laukuma tiesnesis deva komandu „NAV MĒRĶA”, bet sportists neizšāva, tad viņš 

var pieprasīt parādīt vienu (1) mēģinājuma mērķi pēc katra neregulāra mērķa, vai 

vienu (1) dubletu pēc neregulāra dubleta, ja sportists nav šāvis pa vienu atsevišķu 

mērķi vai  abiem dubleta mērķiem; 

c) Ja sērija tika pārtraukta tehniska bojājuma dēļ, bet ne sportista vainas dēļ, vairāk kā 

par piecām (5) minūtēm, tad pirms sērijas turpinājuma šāvēju grupai jāparāda pa 

vienam  (1) pareizam mērķim no katras metamās mašīnas. 

 

1.9.3.6.  Treniņa tēmēšana laukumos: 

    Tēmēšana un piešaudes vingrinājumi (sausais treniņš): 

a) Var tikt veikti tieši pirms sērijas sakuma tikai šaušanas vietā Nr.1 un tikai pēc tam, 

kad Laukuma tiesnesis ir devis komandu STARTS. Sportistam atļauts (atļautā laika 
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limita ietvaros) pēc pielādēšanas un līdz šaušanai ieplecot bisi un dažas sekundes 

tēmēt uz atsevišķo mērķi un uz dubletu; 

b) Sportistam jāieņem gatavības stāvoklis pirms  mērķa izsaukšanas; 

c) Līdz šaušanas sērijas sākumam sportistam aizliegts veikt jebkādus tēmēšanas vai 

piešaudes vingrinājumus jebkurā šaušanas stāvvietā (ar ieroci vai bez tā), bet sērijas 

laikā sportisti, kuri tajā brīdī nešauj, drīkst cita sportista šaušanas laikā sekot mērķim 

ar rokām, netraucējot pārējiem sportistiem un laukuma tiesnesim. 

 

1.9.3.7. Mērķu lidojuma tālums un trajektoriju augstums: 

        Metamās mašīnas jānoregulē pirms sacensību sākuma atbilstoši Noteikumiem. 

(Bezvēja laikā mērķiem jālido attālumā 68,00 m ± 1,00 m, mērot no māju fasādēm aiz 

šaušanas stāvvietām Nr.1 un Nr.7). GTK un/vai žūrijai pirms sacensībām katru dienu 

jāpārbauda un jāapstiprina mērķu metamo mašīnu regulējumi. 

       Sportistiem, treneriem un komandu oficiālajām personām nav atļauts ieiet mērķu 

metamo mašīnu mājās, pēc tam kad GTK ir pārbaudījusi un apstiprinājusi mērķu 

metamo mašīnu regulējumu. 

 

1.9.3.8. Nepareiza trajektorija: 
Jebkurš mērķis, kura lidojuma trajektorija atšķiras  no noteikumos noteiktās ar leņķi, 

augstumu vai lidojuma tālumu, tiek uzskatāms par neregulāru. 

 

1.9.3.9.   Gatavības pozīcija: 
      Mērķa izsaukšanas brīdī, bet pirms tā parādīšanas, sportistam jāstāv šaušanas 

stāvvietā gatavības pozīcijā: 

a) Kāju pēdām jāatrodas šaušanas stāvvietas robežu iekšpusē; 

b) Ierocis jātur ar abām rokām; 

c) Ieroča laidei jāskar sportista ķermenis; 

d) Laides vaiga apakšējā daļa nedrīkst būt augstāk par atzīmi uz vestes (var to skart). 

Kad sportists atrodas šaušanas gatavības stāvoklī Laukuma  tiesnesim jāredz atzīme 

uz viņa vestes. 
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1.9.3.10. Marķējamā lenta: 

    Laukuma tiesnesis kontrolē bises stāvokli pēc pie šaušanas vestei piestiprinātas 

marķējamās lentas. 

1.9.3.10.1.   Marķējamā lenta var būt: 

a) Oficiālā ISSF marķējamā lenta – 250 mm gara, 30 mm plata, dzeltenā krāsā ar melnu 

kontūru un ISSF logotipu; 

b) Ja sportistam nav ISSF marķējamās lentas, ir atļauta cita veida  marķējamā lenta – 

horizontālas lentas veidā 250 mm garumā, 30 mm platumā, dzeltenā vai baltā krāsā ar 

melnu kontūru -  vai krāsaina atzīme; 

c) Lentai jābūt pastāvīgi piestiprinātai pie šaušanas vestes vai jakas attiecīgās puses. 

 

1.9.3.10.2.  Marķējamās lentas pārbaude 

Sportisti ir atbildīgi, lai marķējamā lenta būtu novietota tā, kā tas ir aprakstīts 

(p.1.9.3.10.3). GTK un/vai žūrijai jānodrošina sportistu  ekipējuma pārbaude  oficiālo 

treniņu  dienā noteiktā laikā.  LŠF organizētās sacensībās ekipējuma kontroli var veikt 

pirms sportistu reģistrācijas sacensību dienā.  GTK un/vai žūrijai visu sacensību laikā 

jākontrolē vestes ar atzīmēm. Sportisti, kuri tiks pieķerti izmaiņās vestē vai 

marķējamās lentas stāvoklī, tiks diskvalificēti (sk.1.3.6.2). 

 

1.9.3.10.3.  Marķējamās lentas  pareizo stāvokli pārbauda sekojošā veidā:   

a) Visām šaušanas vestes kabatām jābūt tukšām; 

b) Sportistam jāstāv taisni ar abām rokām gar sāniem. Tad viņam rokas jāsalok tā, lai 

pirksti pieskartos plecu zonai (sk. zīm.); 
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c) Tiesnesis vai žūrijas loceklis projicē horizontālu lāzera staru uz marķējama lentu, lai 

paradītu elkoņa gala vietu pret lentu; 

d) Lāzera stars jāprecizē uz marķējamās lentas augšējo malu vai augstāk, lai tas būtu 

likumīgi; 

e) ISSF sacensībās marķējamās lentas vienu galu apzīmogo ar speciālo iespiedzīmi. Ja 

tādas iespiedzīmes nav, drīkst zem marķējamās lentas uz šaušanas vestes uzlikt 

speciālu iezīmi; 

f) Visas nepareizi piestiprinātās marķējamās lentas jānovieto pareizi un jāpārbauda 

atkārtoti, pirms sportists saņems atļauju piedalīties sacensībās; 

g) Šaušanas vestēm nedrīkst būt nekādi papildus elementi (plēve, aukla, gumijas lenta 

u.tml.), kurus varētu izmantot marķējamās lentas augstuma regulēšanai kopā ar vesti; 

h) ISSF noteikumu redakcijā, kas ir spēka no 2018.gada 1.janvara, tiek piedāvāts 

alternatīvs marķējamās lentas stāvokļa pārbaudes veids ar citu 1.9.3.10.3.b) 

formulējumu: “Sportists atrodas stāvus stāvoklī ar saliektu labo roku (labās rokas 

šāvējiem). Apakšdelms atrodas horizontāli, apakšdelms – vertikāli.” (sk. zīm.) 

 



LŠF sacensību noteikumi stenda šaušanā – Spēkā no 2018.gada 1.aprīļa 

 41 

 
 

 

1.9.3.11.  Atteikšanās no mērķa: 

   Sportists drīkst atteikties no mērķa, ja: 

a) Mērķis netika palaists noteiktajā laika intervālā; 

b) Dubleta mērķi netika palaisti vienlaicīgi; 

c) Laukuma tiesnesis konstatē, ka sportists pēc tam, kad viņš izsauca mērķi, acīm 

redzami tika traucēts ārēju faktoru rezultātā; 

d) Laukuma tiesnesis piekrita, ka mērķis nav regulārs trajektorijas novirzes dēļ. 

   Sportista rīcība – sportistam, kurš grib atteikties no mērķa, jāizmaina stāja, jāatver 

ierocis un jāpaceļ roka. Pēc tam Laukuma tiesnesim ir  jāpieņem lēmums. 

 

1.9.3.12.  Komanda „NAV MĒRĶA”: 
Komanda „NAV MERĶA” tiek dota, ja mērķi tika palaisti neatbilstoši šiem 

noteikumiem: 

a) Komandas „NAV MĒRĶA” došana ir Laukuma tiesneša pienākums, viņš atbild par 

mērķa regularitātes novērtēšanu; 
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b) Mērķis,  kuru Laukuma tiesnesis pasludināja „NAV MĒRĶA”, vienmēr jāatkārto 

neatkarīgi no tā, vai šīs  mērķis tika sašauts vai ne; 

c) Laukuma tiesnesim jācenšas dot komandu „NAV MĒRĶA” pirms  sportista šāviena. 

Tomēr, ja tiesnesis padeva komandu „NAV MĒRĶA” sportista šāviena laikā vai 

uzreiz pēc tā, Laukuma tiesneša lēmums ir jāpilda, un mērķis ir jāatkārto, neatkarīgi 

no tā, vai mērķis tika sašauts vai nē. 

 

1.9.3.12.1. Komanda „NAV MĒRĶA” vai „NAV MĒRĶU” jāpadod pat tad ja sportists šāva, ja:  

a) Tika palaists „bojāts” vai neregulārs mērķis; 

b) Palaistais mērķis acīmredzami atšķiras ar krāsu no mērķiem, kurus izmanto 

sacensībās un treniņos; 

c) Tika palaisti divi (2) mērķi, kad vajadzēja būt vienam (1); 

d) Mērķis tika palaists no citas mājas; 

e) Sportista  šaušanas gatavības poza neatbilst Noteikumiem, bet viņam vēl nav 

brīdinājumu šajā sērijā; 

f) Laukuma tiesnesis konstatēja pirmo laika limita  pārkāpumu, gatavojoties šāvienam; 

g) Laukuma tiesnesis konstatēja pirmo reizi šaušanas stāvvietas robežu pārkāpumu     

izpildāmajā sērijā; 

h) Laukuma tiesnesis ir pārliecināts, ka sportists pēc mērķa (-u) izsaukšanas, tika acīm 

redzami traucēts  ārēju iemeslu dēļ; 

i) Ja Laukuma tiesnesis, kādu iemeslu dēļ, nevar noteikt, vai mērķi tika sašauti vai ne, 

tad  pirms lēmuma pieņemšanas viņam jākonsultējas ar laukuma tiesneša palīgiem; 

j) Sportistam notika ieroča vai patronas pieļaujamā kļūme; 

k) Līdz mērķa izsaukšanai notika patvaļīgs šāviens. Laukuma tiesnesis brīdina (dzeltenā 

kartiņa) sportistu. Tomēr, ja tāda situācija atkārtojas otro utt. reizi sērijas laikā, mērķi 

paziņo „GARĀM”. 

 

1.9.3.12.2. Komanda „NAV MĒRĶA”, jāpadod pat ja sportists nešāva, ja:  

a) Mērķis tika palaists līdz sportista mērķa izsaukšanas komandai; 

b) Mērķis tika palaists pēc noteiktā laika intervāla, kas pārsniedz trīs (3) sekundes; 

c) Mērķa lidojuma trajektorija nav regulāra; 

d) Notika ieroča vai patronas pieļaujamā kļūme. 

 

1.9.3.12.3. Papildus noteikumi komandas „NAV MĒRĶA” paziņošanā, šaujot pa dubletiem:  

  Abus mērķus paziņo, kā „NAV MERĶA”, un dublets jāatkārto, lai noteiktu abu 

šāvienu rezultātu, ja: 

a) Viens no mērķiem ir neregulārs (sk. piezīmi); 

b) Tika palaists tikai viens (1) mērķis dubletā; 

c) Ar pirmo šāvienu ir sašauti abi mērķi (sportistam ir atļauti tikai divi (2) mēģinājumi 

jebkurā šaušanas stāvvietā, ja tāda situācija izveidosies arī trešo reizi, pirmo šāvienu 

paziņo kā trāpījumu, bet otro – ,,GARĀM”); 

d) Pirmā mērķa fragments sasit otro mērķi; 

e) Mērķi saduras; 

f) Sportistam notika pieļaujamā ieroča vai patronas kļūme pirmajā šāvienā; 

g) Abi šāvieni tika izdarīti vienlaikus; 

Piezīme: Ja Laukuma tiesnesis nedeva komandu „NAV MĒRĶA” pirms vai uzreiz pēc 

sportista šāvieniem, tad nekādi protesti par nepareizo mērķi vai par nepareiziem mērķiem 

netiek pieņemti,  ja tie pamatojas uz pieņēmuma, ka mērķis tika palaists ātrāk vai vēlāk 

vai ar trajektorijas novirzi. Jebkurā gadījumā, ja sportists izšāva, viņa rezultātu ieskaita. 
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1.9.3.12.4. Šaušana ārpus savas kārtas:  

 Ja sportists netīšam šāva ārpus kārtas, šāvienu rezultātu(-us) ieskaita, bet sportistam 

izsaka brīdinājumu (dzeltenā kartiņa). Atkārtotā pārkāpuma gadījumā tajā pašā sērijā 

šāviena (-u) rezultātu paziņo kā GARĀM, bet par pārkāpumu ziņo GTK. Sportists var tikt 

diskvalificēts (sarkanā kartiņa). 

 

1.9.3.13. Netrāpījums pa mērķi (GARĀM) 
Mērķim paziņo „GARĀM”, ja: 

a) Tas nav sašauts; 

b) Tas ir sašauts ārpus šaušanas zonas; 

c) Mērķis tikai „KŪPĒJA”, bet no tā neatdalījās neviena redzama mērķa daļa; 

d) Sportists bez attaisnojoša iemesla neizšāva pa regulāru mērķi, kuru pats izsauca; 

e) Sportists neizšāva  tāpēc, ka nebija atdrošinājis ieroci vai aizmirsis to  pielādēt; 

f) Pēc ieroča vai patronas kļūmes sportists atvēra ieroci vai pieskārās drošinātājam, 

pirms ieroci apskatīja Laukuma tiesnesis; 

g) Sportistam dotajā sērijā notika trešā vai nākamā kļūme; 

h) Sportista  šaušanas gatavības stāvoklis neatbilst Noteikumiem, un viņam jau tika 

izteikts brīdinājums (dzeltenā kartiņa) šajā sērijā; 

i) Sportists pārkāpa šaušanas stāvvietas robežas,  un  viņam jau tika  iztikts brīdinājums 

(dzeltenā kartiņa) šajā sērijā; 

j) Sportists pārkāpa šāvienam atļauto sagatavošanas laiku limitu, un viņam jau bija 

izteikts brīdinājums (dzeltenā kartiņa) šajā sērijā; 

k) Šaujot pa atsevišķiem mērķiem, notika patvaļīgs šāviens pēc tam, kad sportists 

izsauca mērķi, bet pirms mērķa parādīšanās. Sportistu brīdina (dzeltenā kartiņa). Par 

otro un nākamajiem patvaļīgajiem šāvieniem tajā pašā sērijā mērķi paziņo 

„GARĀM”.   

1.9.3.14. Papildus noteikumi paziņojumam „GARĀM”, šaujot pa dubletiem 

      Papildus noteikumus pielieto sekojošos gadījumos: 

a) Ja sportists, Noteikumos neparedzētu  iemeslu dēļ, neizšāva pa regulāra  dubleta 

pirmo mērķi, kuru viņš izsauca, mērķus paziņo „Pirmais – GARĀM, otrais - 

GARĀM”; 

b) Ja sportists Noteikumos neparedzētu iemeslu dēļ, neizšāva pa pareiza dubleta otro 

mērķi, kuru viņš izsauca, pirmā mērķa rezultātu ieskaita, bet otro mērķi paziņo  

„Otrais - GARĀM”; 

c) Sportists nesašāva  dubleta pirmo mērķi un netīšam ar to pašu šāvienu sašāva otro 

mērķi. Pirmo mērķi paziņo „Pirmais - GARĀM”, bet dubletu atkārto, lai noteiktu otrā 

šāviena rezultātu.  Atkārtotā dubleta (-u) gadījumā sportistam vienmēr jāšauj pa abiem 

mērķiem; 

d) Notika nejaušs šāviens pēc tam, kad sportists izsauca mērķi, bet pirms mērķa 

parādīšanās. Pirmo mērķi paziņo „Pirmais - GARĀM”, bet dubletu atkārto, lai 

noteiktu otrā šāviena rezultātu. Sportistam jāšauj pa atkārtotā dubleta abiem mērķiem; 

e) Ja šāvienu sērijā notiek otrais un nākamie nejaušie šāvieni, mērķus paziņo  „Pirmais – 

GARĀM, otrais - GARĀM”. Laukuma tiesnesis sportistam izsaka brīdinājumu 

(dzeltenā kartiņa); 

f) Ja sportists netrāpīja pa dubleta pirmo mērķi, bet  otrajā šāvienā notiek pieļaujamā 

kļūme, tad pirmo mērķi paziņo „pirmais - GARĀM”, bet dubletu atkārto otrā mērķa 

rezultāta noteikšanai. Sportistam jāšauj pa atkārtotā dubleta abiem mērķiem; 
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g) Ja sportists trāpīja pa dubleta pirmo mērķi, bet otrajā šāvienā notiek pieļaujamā 

kļūme, tad pirmo mērķi paziņo par sašautu, bet dubletu atkārto otrā mērķa rezultāta 

noteikšanai. Sportistam jāšauj pa atkārtotā dubleta abiem mērķiem; 

h) Ja pa mērķi (-iem) šauj apgrieztā kārtībā, abus mērķus paziņo „GARĀM”. 

 

1.10. Sacensību organizēšana (vadība)  

 
1.10.1. Šaušanas saraksts(grafiks): 

a) Sportistiem un komandu pārstāvjiem jāzina precīzs šaušanas sākuma laiks, grupu 

sastāvi un šaušanas laukumu numuri ne vēlāk, kā divas (2) stundas pēc tehniskās 

sanāksmes beigām sacensību iepriekšējā dienā; 

b) Sportisti un komandu pārstāvji  jāinformē par oficiālo treniņu sarakstiem iepriekšējā 

dienā līdz plkst. 18:00; 

c) Ja jebkuru apstākļu dēļ notiek izmaiņas šaušanas sarakstā, nekavējoties jāinformē visi 

komandu pārstāvji, izvietojot jaunu sarakstu uz galvenā informācijas tablo, kā arī 

izdalot sarakstus visām komandām-dalībniecēm. 

 

1.10.2.  Sportistu nomaiņa: 

Ja sportists ir izdarījis vismaz vienu šāvienu sacensībās, bet turpmāk nevar turpināt 

šaušanu sacensībās, viņu nevar nomainīt. Šīs noteikums ir spēka arī sacensībām, kas 

sastāv no vairākām daļām, vai kuras rīko vairāku dienu laikā. 

 

1.10.3. Programmas pārtraukšana: 

Ja šaušana ir sākusies, tai jāturpinās bez pārtraukumiem saskaņā ar programmu, 

izņemot iemeslus, kuri ir saistīti ar drošību, mehāniskiem bojājumiem, sliktu redzamību, 

ekstremāliem laika apstākļiem vai citām piespiedu kavēkļiem (apstākļiem), kuri nopietni 

varētu ietekmēt sacensību rezultātus. Tikai sacensību VADĪTĀJS, saskaņojot ar GTK 

un/vai žūriju, drīkst pārtraukt šaušanu stipra lietus, vētras vai negaisa gadījumā. 

 

1.10.4. Sportistu grupas(komandas): 

1.10.4.1.   Grupas sastāvs: 
a) Grupai jāsastāv no sešiem (6) sportistiem, izņemot gadījumus, kad izloze nenodrošina 

vienmērīgu  sadali; 

b) Grupas ar mazāk par  pieciem (5) sportistiem nav atļautas, izņemot, ja sportists tika 

pasludināts par „nokavējušu” šaušanas sērijas sākumā, vai viņam bija jāpamet grupa 

kādu citu iemeslu dēļ. 

 

1.10.4.2.   Grupas sastāva papildināšana (brīvo vietu grupā aizpildīšana): 
       Organizācijas komitejas rīcībā jābūt pieredzējušiem sportistiem, kuri būtu 

nepieciešami grupu papildināšanai: 

a) Ja šaušanas grupā ir mazāk, nekā pieci (5) sportisti, kurus noteica ar izlozi, šāda grupa 

jāpapildina ar sportistiem, kuri piedalās sacensības ārpus konkursa; 

b) Papildus pielikto sportistu rezultātus ieraksta protokolos parastajā kārtībā, lai 

nodrošinātu  pierakstu  nepārtrauktību. Tomēr, viņu uzvārdi un rezultāti nav jāiekļauj 

oficiālajos sacensību protokolos; 

c) LŠF sacensībās ir pieļaujamas grupas (komandas) ar mazāk par pieciem sportistiem. 

1.10.4.3.   Grupu izloze:    
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a) Sportistu sadale šaušanas grupās un pa šaušanas laukumiem notiek ar izlozi (to var 

veikt arī ar speciāli uzrakstītu datorprogrammu) žūrijas vai tehniskā delegāta 

uzraudzībā; 

b) Šaušanas laukumu nejaušai atlasei un šaušanas komandu sēriju  sadalei jānotiek 

žūrijas vai tehniskā delegāta uzraudzībā. 

 

1.10.4.4.   Šaušanas grupu saskaņošana:     

GTK un/vai žūrija, sadarbībā ar Organizācijas komiteju, var koriģēt izlozi, bet 

tikai tādēļ, lai garantētu, ka šaušanas grupu izlozes prasības tiktu ievērotas. 

 

1.10.4.5.   Šaušanas kārtība: 

Šaušanas grupu šaušanas kārtību un sportistu šaušanas kārtību grupās jāmaina 

katru dienu. To dara Organizācijas komiteja GTK un/vai žūrijas uzraudzībā. To var 

paveikt apgrieztā kārtībā, vai arī grupas sadala, saskaņojot ar GTK un/vai žūriju, pēc 

kādas citas  metodes. 

Ja sacensības notiek vienā (1) dienā (Dubletu Tranšejas stends un sieviešu 

vingrinājumi), ar GTK un/vai žūrijas atļauju šaušanas kartība grupās var tikt mainīta 

katrā sērijā. 

 

1.11. Kļūmes 

1.11.1. Kļūmes noteikšana: 

Ja pēc sprūda nospiešanas šāviens no pielādēta ieroča nav noticis, tad mehāniskās 

atteikšanas cēlonis, vai patronas kļūme ar redzamu iespiedumu uz kapsulas, vai dubultais 

šāviens, nospiežot sprūdu, vai nepatvaļīga abu sprūdu nospiešana,  jāfiksē kā bojājums. 

 

1.11.2. Pieļaujamo kļūmju skaits: 

a) Sportistam ir atļautas maksimāli divas (2) kļūmes vienā šaušanas sērijā, neatkarīgi no 

tā, vai sportists ir mainījis savu ieroci vai patronas; 

b) Visi regulārie  mērķi, uz kuriem  šaujot notiek papildus ieroču vai patronu bojājumi 

vienas sērijas laikā, tiek paziņoti „GARĀM” neatkarīgi no tā, vai sportists mēģināja 

izšaut, vai nē; 

c) Ja pēc bojājuma Laukuma tiesnesis piekrita sportistam, ka ierocim ir nepieciešams 

remonts, tālāk jāizpilda darbības atbilstoši noteikumiem par „nederīgiem ieročiem” 

(sk. 1.11.6). 

 

1.11.3. Stobra izvēle: 

Ja sportists izmanto divstobru ieroci, tiek pieņemts, ka vispirms viņš šauj no apakšējā 

stobra (vai no labā, ja stobri ir izvietoti horizontāli). Šaujot citā kārtībā, sportistam  par to 

pirms sērijas sākuma jābrīdina Laukuma tiesnesis. 

 

1.11.4. Darbības bojājuma vai kļūmes gadījumā: 

Lēmums par ieroča vai patronu bojājumu jāpieņem Laukuma tiesnesim. 

1.11.4.1.   Kļūmes vai cita cēloņa gadījumā sportistam: 
a) Jātur ieroci mērķu lidojumu sektora virzienā; 

b) Nedrīkst atvērt ieroci; 

c) Nedrīkst skart drošinātāju; 

d) Ievērojot drošību jānodod bise Laukuma tiesnesim apskatei; 

e) Jāatbild uz visiem Laukuma tiesneša jautājumiem. 
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Piezīme: Sportists ir atbildīgs par sava ieroča kontroli, kad to atgriezis Laukuma tiesnesis. 

 

1.11.4.2.   Par bojājumiem netiek uzskatīti: 
a) Sportista nepareizas darbības ar bises mehānismu; 

b) Patrona ielikta ne tajā bises patrontelpā; 

c) Sportista cita kļūda. 

 

1.11.4.3.   Patronu bojājumi (kļūmes): 
Lēmumus par patronu bojājumiem (kļūmēm) jāpieņem Laukuma tiesnesim. 

Patrona tiek uzskatīta par bojātu, ja uz kapsulas ir acīm redzams belzņa iespiedums, 

kā arī var uzskatīt sekojošus: 

a) Nav aizdedzies pulvera lādiņš; 

b) Aizdegas tikai patronas kapsele; 

c) Nav pulvera lādiņa; 

d) Atsevišķas patronas lādiņa komponentes paliek stobrā. 

      Neatbilstoša kalibra patronu lietošana netiek uzskatīta par bojājumu (20. vai 

16.kalibra patronu ielādēšana 12.kalibra ierocī ir bīstama un var kļūt par iemeslu, lai 

sportistu sodītu par bīstamām darbībām ar ieroci). 

 

1.11.5. Darbības pēc bojājumu paziņošanas: 

1.11.5.1.   Ja Laukuma tiesnesis uzskata, ka ierocis nav lietojams, vai ieroča vai patronu bojājums 

nav noticis sportista vainas dēļ, un ka ieroci nevar pietiekami ātri saremontēt, sportists 

drīkst izmantot citu kārtībā esošu ieroci, ja nomaiņa būs veikta trīs (3) minūšu laikā pēc 

ieroča paziņošanas par nederīgu. 

1.11.5.2. Sportists drīkst, ar Laukuma tiesneša atļauju, pamest savu grupu ieroča remontam un 

pabeigt dotas sērijas izpildi laikā, kuru noteiks sacensību Galvenais tiesnesis. 

 

1.11.6. Nederīgās bises: 

Lēmumu par ieroča nederīgumu jāpieņem Laukuma tiesnesim. ierocis tiek uzskatīts 

par nederīgu, ja: 

a) No tā nevar šaut; 

b) Sportists, kuram sērijas laikā jau notikuši divi (2) gadījumi ar ieroču vai patronu 

bojājumu, ir saņēmis Laukuma tiesneša atļauju  ieroča nomaiņai; 

c) Ieroča mehānisms neizmet izšautās čaulas mehāniska defekta dēļ; 

d) Ir kādi citi iemesli, kuri padara ieroci par šaušanai nederīgu. 

 

1.11.7. Pārtrauktās sērijas pabeigšanas kārtība. 

1.11.7.1.   Disciplīnā Tranšejas stends: 

     Sportistam, kurš ierādies norādītajā laikā šaušanas laukumā ar nepieciešamu 

regulējuma shēmu,  jānostājas aiz šaušanas stāvvietas, no kuras viņam jāšauj.  

      Viņam parādīs trīs (3) regulārus  mērķus no šīs  mērķu metamo mašīnu grupas, pēc 

tam Laukuma tiesnesis dod komandu „STARTS”. Sportistam jānostājas šaušanas stāvvietā 

un jāšauj, kā parasti. Pēc tam viņš šauj no atlikušajām šaušanas stāvvietām  līdz sērijas 

pabeigšanai. 

 

1.11.7.2. Vingrinājums Dubletu Tranšejas stends: 

Sportistam, kurš ierādies norādītajā laikā šaušanas laukumā, jānostājas aiz šaušanas 

vietas, no kuras viņam jāšauj.  
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      Viņam parādīs regulārus shēmu „A”, „B” un „C” dubletus, pēc tam Laukuma tiesnesis 

dod komandu „STARTS”. Sportistam jānostājas šaušanas stāvvietā un jāšauj, kā parasti. 

Pēc tam viņš šauj no atlikušajām šaušanas stāvvietām līdz sērijas pabeigšanai. 

 

1.11.7.3. Vingrinājums Apaļais stends: 

Sportistam, kurš ierādies norādītajā laikā šaušanas laukumā, jānostājas aiz šaušanas 

stāvvietas, no kuras viņam jāšauj.  

      Viņam parādīs regulārus mērķus no lielās un mazās mājām, pēc tam Laukuma tiesnesis 

dod komandu „STARTS”. Sportistam jānostājas  šaušanas stāvvietā un jāšauj, kā parasti,  

programmā paredzēto mērķu skaitu. Pēc tam viņš šauj no atlikušajām šaušanas stāvvietām 

līdz sērijas pabeigšanai. 

 

1.11.8. Pabeigtās sērijas rezultāta noteikšana: 

Laukuma tiesnesim jāpārliecinās, ka pabeigtās un pārtrauktās sēriju rezultāti pareizi 

saskaitīti kopā; šaušanas protokols, pirms tā nosūtīšanas uz sekretariātu, jāparaksta 

sportistam un Laukuma tiesnesim. 

 

1.12.  Sportistu sacensību apģērbs un ekipējums. Treneru palīdzība 

 
1.12.1. Dalībnieku apģērbs: 
1.12.1.1. Ir atļautas sporta un treniņu bikses, jakas,  sporta blūzes u.tml. vīriešiem un sievietēm, 

svārki/kleitas sievietēm. Zilie džinsi un līdzīgas bikses ir aizliegtas; 

1.12.1.2. Aizliegti apavi ar vaļējiem pirkstgaliem vai vaļējiem papēžiem, sandales vai citi  līdzīgi 

apavi; 

1.12.1.3. Ja vingrinājuma izpildes laikā tiek valkāti šorti, to staras apakšējā mala nedrīkst būt 

augstāka par 15 cm no ceļgala; 

1.12.1.4. Aizliegti krekli, T-krekli u.tml. ar īsām piedurknēm (mazāk par 10 cm) vai bez 

piedurknēm; 

1.12.1.5.  Aizliegti apģērbi no kamuflāžas materiāla. 

 

1.12.2. Starta numuri: 

Visiem sportistiem jābūt ar izsniegtiem starta numuriem. Tie jānēsā: 

a) Uz muguras, augstāk par jostu; 

b) Visu oficiālo treniņu un sacensību laikā; 

c) Ja starta numurs netiek  nēsāts, sportists nedrīkst piedalīties sacensībās, t.sk. sākt vai 

turpināt šaušanu; 

d) Starta numuram jābūt pēc iespējas lielākam, bet ne mazāk par 20 cm augstam.  

e) LŠF sacensībās numuri var būt gan vienreizēji (vienām sacensībām), gan izsniegti 

visam gadam. 

 

1.12.3. Reģionālā piederība: 

         Virs starta numura uz muguras ārējā šaušanas apģērba plecu zonā jābūt novietotai 

sekojošai informācijai par sportistu: 

c) Sportista valsts (reģiona, pilsētas) abreviatūra; 

d) Uzvārds un vārda pirmais burts. 

 

1.12.4. Acu aizsegi: 
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Atļauti acu sānu aizsegi, kurus piestiprina (no vienas vai otras puses) pie 

galvassegas, šaušanas brillēm vai pie galvas lentas. Sānu aizsegu vertikālais izmērs (A) 

nedrīkst būt lielāks par 60 mm augstumā, aizsegi var būt izvirzīti ne vairāk par 30 cm 

tālāk par pieres viduslīniju, ja skatās no malas. Atļauts priekšējais aizsegs platumā ne 

vairāk par 30 mm (B) – sk. attēlā. Sānu aizsegi drīkst būt tikai no plastmasas. 

 

 

1.12.5.  Dalībnieku, treneru un tiesnešu uzvedība vingrinājuma izpildes laikā 

 

1.12.5.1. Sērijas izpildes laikā šaušanas zonā drīkst uzturēties tikai šāvēju grupa, kas izpilda šo 

sēriju, un tiesneši. Komandas vadītājiem, treneriem, skatītājiem un citiem šāvējiem ieeja 

šaušanas zonā ir aizliegta. Sērijas izpildes laikā dalībniekiem un tiesnešiem, kas atrodas 

šaušanas zonas tuvumā, aizliegts trokšņot un skaļi sarunāties.  

1.12.5.2. Laukuma tiesnešiem jāseko, lai vingrinājuma izpildes laikā kvalifikācijas sacensībās 

skatītāji netrokšņotu vai citā veidā netraucētu šāvējiem. 

1.12.5.3. Tiesnesim nav jātraucē šāvējs, ja tas nav pārkāpis sacensību Noteikumus. Šaušanas 

stāvokļa, ieroča, apģērba un ekipējuma pārbaude jāveic pauzēs starp šāvieniem (vai 

sērijām), netraucējot citus šāvējus. 

1.12.5.4. Ja šāvējs mērķē, viņu drīkst apturēt tikai tad, ja ir pārkāpti drošības noteikumi, vai tiek 

ignorēti šaušanas stāvokļa noteikumi. 

1.12.5.5. Komandas vadītājiem, treneriem, šāvējiem un citiem komandas locekļiem, kuri tobrīd 

neizpilda vingrinājumu, aizliegts ieiet šaušanas zonā  Palīdzēt šāvējam viņi drīkst tikai 

ārpus šaušanas zonas, pēc sērijas beigām. Atļauta tikai neverbālā palīdzība. 

1.12.5.6. Jaukto komandu sacensību finālos treneri drīkst kontaktēties ar savu komandu 

dalībniekiem (sk.1.18, 16.p. un 1.19.1.9 un 1.19.1.10) 
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1.12.5.7. Izpildot stenda šaušanas vingrinājumus atlases, kvalifikācijas vai fināla sacensību laikā ir 

aizliegti jebkura veida norādījumi vai trenera padomi šāvējam, kad viņš atrodas uz 

ugunslīnijas. Atrodoties uz ugunslīnijas, šāvējs drīkst sarunāties tikai ar žūrijas locekļiem 

vai oficiālajām personām. Treniņu laikā šāvēja un trenera saskarsme ir atļauta, bet tādā 

veidā, lai tas netraucētu citiem sportistiem. 

1.12.5.8. Ja komandas oficiālais pārstāvis vai sportists ar trenera palīdzību pirmoreiz pārkāpuši 

Noteikumus, sportistam izsaka brīdinājumu. Atkārtotos gadījumos no sportista rezultāta 

atskaita vienu (1) punktu no izpildāmas sērijas, bet oficiālajām pārstāvim jāaiziet tālāk no 

ugunslīnijas. 

 

1.13. Rezultātu noteikšana un vietu sadale  

 
Žūrijas locekli, atbildīgo par rezultātu noteikšanu un vietu sadali, norīko  

Organizācijas komitēja vai Tehniskais delegāts sadarbībā ar žūrijas priekšsēdētāju.    

 

1.13.1. Sekretariāts 

1.13.1.1. Sekretariāta pienākumi pirms sacensībām: 

a) Šaušanas rezultātu protokolu sagatavošana katrai grupai; 

b) Protokolu sadale pa laukumiem. 

 

1.13.1.2. Sekretariāta pienākumi sacensību laikā pēc katras sērijas beigām: 

a) Rezultātu protokolu saņemšana un sašauto mērķu summu pareizības pārbaude; 

b) Šaušanas rezultātu reģistrācija; 

c) Tūlītēja iepriekšējo rezultātu publicēšana uz informācijas tablo; 

d) Ja kāds rezultāts ir apstrīdēts protesta dēļ, to uz laiku izlaiž, bet pārējie rezultāti 

jāpublicē. 

 

1.13.1.3. Sekretariāta pienākumi katras sacensību dienas beigās: 

a) Oficiālo rezultātu apkopošana maksimāli īsākā laikā; 

b) Apkopot priekšsacīkšu korektus rezultātus tabulā izplatīšanai presē, komandu 

vadītājiem, žūrijai un tehniskajam delegātam; 

c) Nekavējoties sagatavot fināla rezultātu tabulas  publicēšanai; 

d) Publicēt korektus finālu rezultātu sarakstus, norādot katra sportista pilnus vārdus un 

uzvārdus, starta numurus un reģionus (bez abreviatūras), uzreiz pēc protestu 

iesniegšanai paredzētā laika perioda beigām. 

  

1.13.2. Rezultātu reģistrēšanas kārtība: 

  Oficiālā rezultātu noteikšana notiek katrā laukumā katrai 25 mērķu sērijai 

vingrinājumos Tranšejas stends un Apaļais stends, vai 15 dubletu sērijai vingrinājuma 

Dubletu Tranšejas stends. 

a) Individuālos rezultātus katrā laukumā reģistrē (uzskaita) divas (2) neatkarīgas 

personas, parasti tie ir sānu tiesneši (laukuma tiesneša palīgi); 

b) Vienam tiesneša palīgam jāreģistrē rezultāti uz manuālā tablo, izņemot gadījumus, 

kad izmanto elektronisko tablo, kuru kontrolē Laukuma tiesnesis, otrais tiesneša 

palīgs aizpilda rezultātu uzskaites protokolu. 

 

1.13.3. Šaušanas rezultātu tablo 
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1.13.3.1. Šaušanas laukumi ar elektroniskiem tablo: 

Elektroniskā tablo darbību kontrolē Laukuma tiesnesis. Viņš garantē, ka rezultāti tiek 

reģistrēti pareizi. 

 

1.13.3.2. Laukuma tiesnesis norīko divus (2) laukuma tiesneša palīgus sekojošā veidā: 

a) Pirmais palīgs ieņem vietu sānos no šaušanas līnijas un kārto šaušanas rezultātu 

oficiālo protokolu; 

b) Otrais palīgs ieņem vietu šaušanas līnijas otrā pusē un kontrolē rezultātu korektu 

fiksēšanu uz manuālā tablo. Viņš nekavējoties ziņo laukuma tiesnesim, ja rezultāts 

netiek fiksēts korekti; 

c) Protokola gatavošanai var tikt norīkota trešā persona, bet šinī gadījumā  divi citi 

norīkotie sportisti darbojas kā Laukuma tiesneša palīgi. 

 

1.13.3.3. Tablo vizuālās kļūdas: 

Ja kādā brīdī uz vizuālā tablo ir nepareizs rezultāts, Laukuma tiesnesim 

jāpārtrauc šaušana un iespējami ātri jāpieņem mēri, lai to novērstu. Ja kādu iemeslu dēļ 

rezultātu uz displeja nav iespējams izlabot, jārīkojas sekojoši: 

a) Elektroniskais tablo jāapskata un jāpārbauda no brīža (punkta), kad notika kļūda; 

b) Ja ir iespējams, to var ātri nomainīt ar manuālo tablo, ievadīt rezultātus līdz kļūdas 

brīdim (punktam) un turpināt sēriju; 

c) Ja nav iespēju nomainīt ar manuālo tablo, tad jāievieš papildus protokols, kurā 

jāieraksta pārbaudīti  rezultāti, un sērija jāturpina  ar otru protokolu Galvenā tiesneša  

noteiktas kvalificētas personas kontrolē; 

d) Ja divu (2) protokolu rezultātos ir atšķirības, rezultātu nosaka pēc protokola, kuru 

kontrolē Galvenā tiesneša  norīkotā persona. 

 

1.13.3.4. Šaušanas laukumi ar manuālo rezultātu tablo: 

Trīs (3) laukuma tiesneša palīgus  (LŠF sacensībās var būt tikai divi (2) palīgi) 

Laukuma tiesnesis sadala  sekojoši: 

a) Pirmais palīgs apmetas laukuma kreisā vai labā pusē, lai veiktu Laukuma tiesneša 

palīga funkcijas, kā arī lai darbotos ar manuālo tablo; 

b) Otrais palīgs izvietojas pretējā pusē un pilda Laukuma tiesneša palīga funkcijas (ja ir 

divi (2), tad kārto arī oficiālo rezultātu protokolu); 

c) Trešā persona izvietojas aiz šaušanas līnijas un kārto  oficiālo rezultātu protokolu, kā 

arī kontrolē rezultātu reģistrēšanu uz rokas tablo; 

d) Katrs palīgs, vedot šaušanas rezultātu uzskaiti, neatkarīgi atzīmē rezultātus protokolā 

vai uz tablo, vadoties uz Laukuma tiesneša lēmumiem; 

e) Pēc katras sērijas beigām rezultāti jāsalīdzina un pareizie rezultāti jāatzīmē protokolā,  

pirms tie tiek nodoti  sekretariātam; 

f) Ja rezultāti protokolā un uz manuālā tablo atšķiras, tos nosaka, vadoties pēc rezultāta 

uz manuālā tablo. 

           Ja sērija ir pabeigta, un individuālie rezultāti salīdzināti,  skaļā balsī paziņoti, un katrs 

sportists tiem ir piekritis, tad Laukuma tiesnesim un katram sportistam jāparaksta protokols, 

vai jāatzīmē tajā savi iniciāļi. Sportists var neparakstīt protokolu, ja viņš nepiekrīt 

paziņotajam rezultātam, un ir nodomājis iesniegt protestu. 

 

1.13.4. Rezultāti 

   

1.13.4.1. Individuālie rezultāti: 



LŠF sacensību noteikumi stenda šaušanā – Spēkā no 2018.gada 1.aprīļa 

 51 

    Oficiālajā protokolā jābūt ierakstītiem, skaidri salasāmiem  katras sportista šaušanas 

sērijas rezultātiem, kā arī kvalifikācijas sēriju summai, finālu rezultātiem un jebkuras 

pāršaudes rezultātiem. Rezultātiem jābūt dilstošā kartībā (ja rezultāti ir vienādi, sk. 

atbilstošos Noteikumus pa vingrinājumiem – 1.14). 

 

1.13.4.2. Komandu rezultāti: 

Katra dalībnieka rezultātiem jābūt reģistrētiem, komandu dalībnieku sašauto mērķu 

skaits jāsaskaita kopā, un rezultātiem jābūt reģistrētiem dilstošā kārtībā (ja rezultāti ir 

vienādi, sk. atbilstošos Noteikumus pa vingrinājumiem – 1.14). 

Komanda, kuras dalībnieks tika diskvalificēts, netiek vērtēta, un rezultātu saraksta 

tiek atzīmēta ar burtiem „DSK”.        

 

1.14. Vienādie rezultāti un pāršaudes   

 
1.14.1. Sacensības ar fināliem 

  Individuālo vietu sadale vienādu rezultātu gadījumā Olimpiskajos vingrinājumos ar 

fināliem vīriešiem un sievietēm notiek saskaņā ar sekojošiem Noteikumiem. 

1.14.1.1. Vienādie rezultāti pirms fināla: 

a) Ja diviem vai vairāk sportistiem ir vienādi rezultāti vingrinājumos Tranšejas stends, 

Tranšejas stends un  Apaļais stends, un viņi pretendē uz vietām finālā,  viņu vietas 

kvalifikācijā un starta vietas fināla nosaka ar pāršaudi saskaņā ar p.1.14.4.2, bet 

šaušanas kartību nosaka ar atpakaļskaitīšanas noteikumu p.1.14.1.2, un sportists ar 

augstāko vietu šauj pirmais. Ja vietas sadalīt neizdodas, pāršaudes kārtību nosaka ar 

izlozi;  

b) Ja notiks vairākas pāršaudes, pirmie pāršaudi sāk sportisti, kas pretendē uz augstākām 

vietām; 

c) Pēc pāršaudes sešu (6) fināla dalībnieku vietas tiek noteiktas saskaņā ar pāršaudes 

rezultātiem. Pārējo dalībnieku individuālās vietas no 7.vietas un zemāk, vienādu 

rezultātu gadījumā,  nosaka atbilstoši „atpakaļskaitīšanas noteikumam”; 

d) Jebkurš sportists, kurš nav ieņēmis vietu oficiālajā starta laikā, netiek pielaists dalībai 

pāršaudē, un automātiski ieņem pēdējo vietu paršaudē ar kvalifikācijas  rezultātu; 

e) Ja ir iespējams, pāršaudēm par iekļūšanu finālā nav jānotiek uz šaušanas laukuma, 

kurā  notiks fināli; 

f) Pāršaudēs, kuras notiek pirms fināliem, sagatavošanas laika kontrolei jāizmanto 

elektroniskie taimeri (1.17.2.5), kurus pārvalda tiesnesis, kuru norīkoja no sacensību 

tiesnešu vides (1.17.2.6). LŠF sacensībās bez elektroniskajiem taimeriem laika limitu 

kontrolē Laukuma tiesnesis vai kāds žūrijas priekšsēdētāja norīkots žūrijas loceklis. 

 

1.14.1.2. Atpakaļskaitīšanas noteikums: 

Vienādu rezultātu gadījumā vietas nosaka sekojoši: 

a) Salīdzina pēdējās šaušanas sērijas rezultātus – 25 mērķi (vingrinājumā dubultais Traps 

– 15 dubleti). Uzvarētājs ir sportists ar augstāko rezultātu pēdējā šaušanas sērijā; 

b) Ja pēc salīdzināšanas vietas nav noteiktas, salīdzina iepriekšējās sērijas rezultātus utt.; 

c) Ja visu sēriju rezultāti ir vienādi, tad, lai noteiktu vietas, saskaita mērķus,  sākot no 

pēdējā mērķa  pēdējā sērijā līdz pirmajai izšķirošajai nullei (0) utt.  Augstāko vietu 

ieņem sportists, kurš sašāvis lielāko mērķu skaitu līdz pirmajai izšķirošajai nullei (0).  

Ja sportistiem izšķirošā nulle (0) ir vienā un tajā pašā mērķī, tad atpakaļskaitīšanu 
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turpina līdz rezultātu izšķiršanai. Sportists ar lielāko sašauto mērķu skaitu līdz 

izšķirošajai nullei (0) ieņem augstāku vietu. 

 

1.14.1.3. Vietu sadale no 7.vietas un zemāk: 

Individuālās vietas no 7.vietas un zemāk, vienādu rezultātu gadījumā, sportistiem, 

kuri nav piedalījušies pāršaudē, nosaka atbilstoši atpakaļ skaitīšanās noteikumam. 

 

1.14.2. Sacensības bez fināliem  

1.14.2.1. Vienādie individuālie rezultāti: 

Vienādo rezultātu gadījuma vietu sadale neolimpiskajos vingrinājumos, ka arī 

citās sacensībās bez fināliem notiek sekojoši. 

 

1.14.2.2. Vienādība ar absolūtajiem rezultātiem: 

Pāršaude nenotiek un sportisti dala pirmo vietu, uzvārdus protokolā ieraksta 

saskaņā ar  LATĪŅU  alfabētu . Nākamo vietu numurus ieraksta atbilstoši ieņemtajām 

vietām. 

 

1.14.2.3. Rezultātu vienādība par pirmajām trim (3) vietām:  
Vietas nosaka ar pāršaudi. 

a) Šaušanas kārtību nosaka GTK vai žūrija. Šaušanas starta secību nosaka pēc 

priekšsacīkšu rezultātiem. Augstākā vietā ierindojies sportists šauj pirmais. 

b) Ja vairāki sportisti ar vienādiem rezultātiem pretendē vairāk, nekā uz vienu (1) vietu, 

piem., divi (2) pretendē uz 2.vietu (2. un  3.vietas), un divi (2) sportisti pretendē uz 

5.vietu (5. un 6.vietas), viņu pāršaude, lai sadalītu vietas, notiek vienā un tajā pašā 

laukumā; 

c) Pāršaudi par zemāko vietu sāk pirmo, pēc tam notiek  pāršaudes par augstākām 

vietām. Individuālās vietas sportistiem ar vienādiem rezultātiem  tiek sadalītas 

atbilstoši pāršaudes rezultātiem. 

 

1.14.2.4. Vietu sadale no 4.vietas un zemāk: 

        Individuālās vietas sportistiem no 4.vietas un zemāk, vienādu rezultātu gadījumā, 

nenosaka ar pāršaudi, bet gan atbilstoši atpakaļskaitīšanas noteikumam. 

 

1.14.3. Vienādie komandu rezultāti:   
Ja divām (2) vai vairāk komandām ir vienādie rezultāti, vietas nosaka pēc 

komandas dalībnieku pēdējās sērijas rezultātu kopsummas, tālāk pēc priekšpēdējās 

utt., kamēr vietas nav noteiktas.  Ja rezultātus nevar izšķirt, tad piemēro atpakaļ- 

skaitīšanas noteikumus.   

Piemērs: 

1.komanda: 

1.sportists: XXXXXXXXXXOOXXXXXXOXXXXXX   22 

2.sportists: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO   24 

3.sportists: XXXXXXXXXXXXXXXXXXOXXXXOX   23 

Kopā 369, sērijā 69    2.vieta, jo komandai ir garāmšāviens pēdējā šāvienā. 

1.komanda: 

1.sportists: XXXXXXXXXXOXXXXXXXOXXXXXX   23 

2.sportists: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXXX   24 

3.sportists: XXXXXXXXXXOXXXXXXXXOXXXOX  22 

Kopā 369, sērijā 69    1.vieta, jo komandai ir garāmšāviens priekšpēdējā šāvienā. 
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1.14.4. Pāršaudes   

1.14.4.1. Vispārīgie noteikumi: 

a) Ja pāršaudes laiks nav paziņots iepriekš, dalībniekiem, kuriem tajā jāpiedalās, jāuztur 

sakari ar sacensību oficiālajām personām personīgi vai ar komandas vadītāja 

starpniecību, lai būtu gatavi šaušanai pēc paziņojuma par pāršaudes sākumu; 

b) Jebkurš sportists, kurš nav ieradies noteiktajā šaušanas vietā un nav gatavs šaut 

oficiālajā  starta laikā, tiek pasludināts par „nokavējušu”, un pie dalības pāršaudē 

netiek pielaists. Viņš automātiski saņem pēdējo vietu pāršaudē ar kvalifikācijas  

rezultātu. 

 

1.14.4.2. Pāršaudes pirms fināliem: 

Paršaudes pirms fināliem jāorganizē pa standarta mērķiem, vai pa „kūpošajiem” 

mērķiem, ja tie tika izmantoti kvalifikācijas sērijās. Pāršaudēm pirms fināliem jāsākas 

vismaz pēc trīsdesmit (30) minūšu pārtraukuma pēc regulārās šaušanas beigām. 

 

1.14.4.3. Pāršaudes finālos: 

Paršaudēm finālos jānotiek saskaņā ar p.1.17.3.3 vienādu fināla rezultātu 

gadījumā. 

 

1.14.4.4. Sportista sagatavošanas laiks pāršaudei pirms fināliem: 

Pēc Laukuma tiesneša komandas „STARTS” vai pēc iepriekšēja sportista 

šaušanas pa REGULĀRU mērķi, sportistam jānostājas šaušanas stāvvietā, jāpielādē 

ierocis un jāizsauc atsevišķs mērķis vai dublets divpadsmit (12) sekunžu laikā pēc 

stāvvietas ieņemšanas disciplīnās Tranšejas stends un Dubletu Tranšejas stends, bet 

disciplīnā  Apaļais stends  piecpadsmit (15) sekunžu laikā pēc stāvvietas ieņemšanas. 

Sagatavošanas laiku pārsaudes kontrole ar taimeri. LŠF sacensībās, kurās nav laika 

taimera, laika limita ievērošanu kontrolē Laukuma tiesnesis vai žūrijas priekšsēdētāja 

norīkots žūrijas loceklis. Ja sagatavošanas  laiks šāvienam tika pārkāpts, šāvējam 

piemēro sodu.  

 

1.14.5. Pāršaudes kārtība pirms fināliem (Tranšejas stends, Dubletu Tranšejas stends, 

Apaļais stends)   

1.14.5.1. Drošība: 

Neviens sportists nedrīkst ielādēt patronu ierocī, kamēr viņš nav nostājies 

šaušanas stāvvietā un nav sagatavojies šāvienam. 

 

1.14.5.2. Disciplīna Tranšejas stends: 

a) Pirms pāršaudes sākuma  kreisais un labais mērķi tiek palaisti katrā  no piecām (5) 

stāvvietām. Visiem pāršaudes dalībniekiem jānostājas rindā aiz šaušanas stāvvietas 

Nr.1, kārtību nosaka kvalifikācijas sacensību rezultāti. Augstāk ierindotais sportists 

šauj pirmais. Sportisti šauj pa regulāriem mērķiem, sākot ar šaušanas vietu Nr.1, 

kamēr viņu vietas nav noteiktas. Šaušanas kārtība ir sekojošā: stāvvieta Nr.1 – kreisais 

mērķis, stāvvieta Nr.2 – labais mērķis, stāvvieta Nr.3 – kreisais mērķis, stāvvieta Nr.4 

– labais mērķis, stāvvieta Nr.5 – kreisais mērķis, tālāk atkal stāvvieta Nr.1 – labais 

mērķis u.tt.; 

b) Pirmais sportists, pēc Laukuma tiesneša komandas, ieņem šaušanas stāvvietu, pielādē 

ieroci un izsauc mērķi, kā tika aprakstīts iepriekš. 
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c) Pa katru mērķi atļauts tikai viens (1) šāviens, ierocī drīkst ielādēt tikai vienu (1) 

patronu. Otrajā stobrā nevar var būt  ievietota čaulīte, lādēta patrona vai  patronas 

imitācija. Par pirmo pārkāpumu sportists tiek brīdināts (dzeltenā kartiņa). Pēc otrā 

vai nākošā pārkāpuma mērķis tiek paziņots GARĀM. 

d) Pēc šaušanas sportistam jānostājas aiz sportistiem, kuri vēl šaus šajā šaušanas 

stāvvietā; 

e) Katrs sportists pēc kārtas darbojas tāpat; 

f) Ja pēc šaušanas stāvvietā Nr.1 sportistu rezultāti nav mainījušies (palika vienādi), 

viņiem jāpāriet uz šaušanas vietu Nr.2 un jāatkārto šaušana; 

g) Šāda kārtība turpinās nākamajās šaušanas stāvvietās, kamēr sportistu vietas nav 

sadalītas; 

h) Ja sportists tīšuprāt šauj ne sava kārtā, šāviena rezultātu pieraksta, bet sportistam 

izsaka oficiālu brīdinājumu  (dzeltenā kartiņa). Jebkuras atkārtošanas gadījumā 

mērķi, pa kuru ir jāšauj, paziņo „GARĀM”. 

 

1.14.5.3. Disciplīna Dubletu Tranšejas stends 

a) Visiem sportistiem ar vienādiem rezultātiem jānostājas rindā aiz šaušanas vietas Nr.1, 

kārtību nosaka kvalifikācijas sacensību rezultāts. Labākais sportists šauj pirmais. 

Sportisti šauj pa pareiziem dubletiem, sākot ar šaušanas vietu Nr.1, kamēr viņu vietas 

nav noteiktas. Pirms pāršaudes Laukuma tiesnesis parāda vienu pareizo dubletu 

(shēma „C”); 

b) Pirmais sportists, pēc Laukuma tiesneša komandas, ieņem šaušanas vietu, pielādē bisi 

un izsauc dubletu; 

c) Pēc šaušanas sportistam jāpamet šaušanas stāvvieta, jāpāriet uz nākamo šaušanas 

stāvvietu un jānostājas no tās ne mazāk, kā viena (1) m attālumā; 

d) Katrs sportists, kurš turpina pāršaudi, savā kārtā darbojas tāpat; 

e) Pirmais sportists nedrīkst ieņemt šaušanas vietu līdz Laukuma tiesneša komandai 

„STARTS”; 

f) Sportists, kurš pēc katra dubleta sašāva mazāko mērķu skaitu, uzskatāms par 

zaudējušu, un viņām pāršaude jāpamet; 

g) Šāda kārtība turpinās nākamajās šaušanas vietās, kamēr sportistu vietas netiks 

sadalītas; 

h) Ja sportists tīšuprāt šauj ne sava kārtā, šāviena rezultātu pieraksta, bet sportistam 

izsaka oficiālo brīdinājumu (dzeltena kartiņa). Jebkurā atkārtotā gadījumā mērķus, pa 

kuriem ir jāšauj, paziņo „GARĀM”. 

 

1.14.5.4. Disciplīna Apaļais stends: 

a) Pirms pāršaudes sākuma pirmajam sportistam jānostājas aiz šaušanas vietas Nr.4, un 

viņam atļauts novērot vienu (1) regulāru dubletu; 

b) Visi sportisti šauj pēc kārtas šaušanas vietā Nr.4, kārtību nosaka kvalifikācijas 

sacensību rezultāts. Labākais sportists šauj pirmais; 

c) Pirmais sportists pēc Laukuma tiesneša komandas „STARTS” ieņem šaušanas vietu, 

pielādē bisi un šauj pa regulāru dubletu (lielā māja – mazā māja). Pēc šaušanas 

sportistam jānostājas aiz sportistiem, kuri vēl šaus šajā šaušanas stāvvietā; 

d) Katrs sportists savā kārtā darbojas tāpat; 

e) Sportists, kurš pēc katra dubleta sašāvis mazāku mērķu skaitu, uzskatāms par 

zaudējušu, un viņām pāršaude jāpamet; 

f) Visiem sportistiem ar vienādiem rezultātiem jāpaliek, un pirmais sportists atkal ieņem 

šaušanas vietu Nr.4, pielādē bisi un šauj pa dubletu apgrieztā kārtībā (reverso dubletu, 



LŠF sacensību noteikumi stenda šaušanā – Spēkā no 2018.gada 1.aprīļa 

 55 

mazā māja - lielā māja). Pēc šaušanas sportistam jānostājas aiz sportistiem, kuri vēl 

šaus šajā šaušanas vietā; 

g) Katrs sportists savā kārtā darbojas tāpat; 

h) Šāda šaušanas kārtība pa pareizu dubletu un pa apgriezto (reverso) dubletu turpinās, 

kamēr sportistu vietas netiks sadalītas; 

i) Ja sportists tīšuprāt šauj ne sava kārtā, šāviena rezultātu pieraksta, bet sportistam 

izsaka oficiālu brīdinājumu (dzeltenā kartiņa). Jebkuras atkārtošanas gadījumā 

mērķus, pa kuriem ir jāšauj, paziņo „GARĀM”. 

 

1.15. Noteikumu pārkāpumi un sodi  

Noteikumu pārkāpumu vērtējums 

  Žūrija, GTK,  Galvenais tiesnesis, Laukuma tiesneši pieņem lēmumus par noteikumu 

pārkāpumiem, pamatojoties uz trīs (3) Noteikumu pārkāpumu veidiem: 

a) „Atklātie” – acīm redzamie pārkāpumi; 

b) „Tehniskie” – nenozīmīgie pārkāpumi; 

c) „Slēptie” – tīšuprāt izdarītie  vai ļoti nopietnie Noteikumu vai drošības noteikumu 

pārkāpumi. 

 

1.15.1. Žūrijai un/vai GTK ir jāatbild par visu paziņoto pārkāpumu izskatīšanu un lēmumu 

pieņemšanu par sodu uzlikšanu, izņemot tos pārkāpumus, kas automātiski paredzēti šajos 

Noteikumos. 

 

1.15.2. Ja, pārkāpjot noteikumus, tiek uzrādīta  krāsas kartiņa, tās uzrādīšanai jāpievieno atbilstošā 

komanda – „brīdinājums” (dzeltenā kartiņa), „atskaitīšana” (zaļā kartiņa) vai 

„diskvalifikācija” (sarkanā kartiņa) – tā, lai pārkāpējam nebūtu šaubu par pieņemtiem 

mēriem. Nav obligāti uzrādīt brīdinājuma kartiņu pirms paziņojuma par  punktu 

atskaitīšanu vai diskvalifikāciju. 

 
1.15.3.  Brīdinājums (dzeltenā kartiņa) 

1.15.3.1. Atklātie pārkāpumi: 

Atklāto noteikumu pārkāpumu pirmajā gadījumā, tādu, kā:  

a) Apģērba neatbilstība Noteikumiem; 

b) Nepamatota šaušanas pārtraukšana; 

c) Aizliegtu trenera norādījumu saņemšana sacensību laikā; 

d) Aizliegtie norādījumi sacensību zonā; 

e) Nesportiskā uzvedība; 

f) Tīša  Noteikumu  un sportiskās ētikas un gara neievērošana; 

g) Jebkurš cits notikums, kad brīdinājums ir nepieciešams. 

 

1.15.3.2.   Brīdinājums (dzeltenā kartiņa), kuru šaušanas protokolā atzīmē žūrijas loceklis, 

Galvenais tiesnesis vai Laukuma tiesnesis, vispirms tiek izteikts, lai sportists, treneris vai 

komandas vadītājs varētu kļūdu izlabot. 

 

1.15.3.3. Ja sportists neizlabo kļūdu atvēlētajā laikā, tiek piemērots sods. 
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1.15.3.4. Ja treneris vai komandas pārstāvis atkārtoti pārkāpis noteikumus, žūrija var pieprasīt 

pārkāpēja izraidīšanu no šaušanas laukuma līdz sērijas beigām, bet sportists var  tikt  

sodīts. 

 

1.15.3.5. Tehniskie pārkāpumi: 
Pirmā tehniskā pārkāpuma gadījumā sērijas laikā tiek izteikts brīdinājums. Pie 

tehniskiem pārkāpumiem pieskaita: 

a) Kāju stāvokļa pārkāpums (šaušanas stāvvietas robežu pārkāpšana); 

b) Laika limita pārsniegšana, sagatavojoties šāvienam; 

c)  Apaļajā stendā sportista gatavības stāja neatbilst Noteikumiem; 

d)   Apaļajā stendā, izņemot šaušanas vietu Nr.8, sportists atvēra ieroci starp diviem (2) 

atsevišķiem šāvieniem; 

e) Sekošana vai tēmēšana ar ieroci bez šāviena pa pāragri vai par vēlu palaistu mērķi.     

 

1.15.3.6. Brīdinājumu (dzeltenā kartiņa), kuru Laukuma tiesnesis  ir izteicis noteikumus 

pārkāpušajam sportistam, ieraksta šaušanas protokolā. 

 

1.15.3.7. Atkārtotā vai nākamā pārkāpuma gadījumā sērijas laikā Laukuma tiesnesim jāsoda 

sportists atbilstoši katras šaušanas disciplīnas Noteikumiem (Tranšejau stends – 1.7.8.4;  

Dubletu Tranšejas stends – 1.8.8.3;  Apaļais stends – 1.9.3.13). Piešķirtais sods jāatzīmē 

šaušanas protokolā pirms protokola iesniegšanas sekretariātā. 

  Procedūra: Laukuma tiesnesim jāpadod komanda „STOP”, jāpaziņo sportistam par 

sodu un jāparāda ZAĻĀ KARTIŅA, tālāk jānoregulē rezultātu tablo un jādod komanda 

nākamajam sportistam turpināt šaušanu .  

 

1.15.4. Punktu atskaitīšana (zaļā kartiņa) 

1.15.4.1.  Punktu atskaitīšanu par citiem  pārkāpumiem veic no tās sērijas, kuras laikā pārkāpums 

notika,  klātesot vismaz diviem (2) GTK vai žūrijas locekļiem. Vienu (1) mērķi atskaita 

katrā no sekojošiem gadījumiem: 

a) Cita sportista nesportiska traucēšana; 

b) Atteikšanās (neierašanās)  laukuma tiesneša palīga pienākumu pildīšanai vai 

piemērotas maiņas  nenodrošināšana; 

c) Sportista apzināta un tīša nepatiesās informācijas sniegšana, paskaidrojot incidenta 

notikumu; 

d) Sportists laikā nav ieradies uz  finālu attiecīgajā laukumā; 

e) Iejaukšanās stenda aprīkojumā pēc pirmā brīdinājuma. 

  

1.15.4.2.  Nepabeigtā sērija: 

 Ja sportists pameta šaušanas laukumu, nepabeidzis sēriju, bez Laukuma tiesneša 

atļaujas, tad, ar GTK vai žūrijas vairākuma lēmumu, sērijā atskaita visus atlikušos 

punktus par nešautajiem mērķiem. 

  

1.15.4.3.  Nokavējis sportists: 

Ja sportists nav ieradies šaušanas vietā, kad viņu izsauc pēc protokola, tad Laukuma 

tiesnesim skaļi jānosauc sportista starta numurs un uzvārds trīs (3) reizes vienas minūtes 

laikā. Ja līdz šīs minūtes beigām sportists neierodas, Laukuma tiesnesis paziņo viņu par 

,,nokavējušu”, sportists vairs nevar pievienoties grupai, un šaušanai jāsākas bez viņa. 

 

1.15.4.4.  Lēmums par nokavējušu sportistu: 
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a) Sportistam, kuru paziņoja par „nokavējušu”, jāierodas pie Galvenā tiesneša  pirms 

viņa grupa pabeigs sēriju, un jāsaņem atļauja šaut izlaisto sēriju. Šīs prasības 

neievērošana var  būt par iemeslu diskvalifikācijai; 

b) Sportistam var atļaut šaut izlaisto sēriju laikā un šaušanas laukumā, kurus noteiks 

Galvenais tiesnesis, ar pirmo trīs (3)  sašauto mērķu atskaitīšanu  izlaistajā sērijā. 

Sportistam, pēc iespējas, jāatļauj šaut izlaisto sēriju uz tā paša laukuma, kurā viņš 

nebija  ieradies. 

 

1.15.4.5.  Sevišķie apstākļi: 

Ja sportists nokāvēja uz sacensībām un ierādās pie Galvenā tiesneša pirms viņa 

grupa pabeidza sēriju, un viņš var pieradīt, ka nokāvēja no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, 

GTK vai žūrijai, iespēju robežās, jāatļauj viņam piedalīties, neizjaucot šaušanas pilnu 

programmu. Šajā gadījuma Galvenais tiesnesis nosaka, kad un kur viņš šaus bez soda 

piemērošanas. 

 

1.15.5. Diskvalifikācija (sarkanā kartiņa)   
1.15.5.1. Diskvalifikācija (sarkanā kartiņa) tiek noteikta sportistam saskaņā ar p.1.3.6.2  un 

1.3.8.2 par pārkāpumiem ar ieročiem, patronām, marķējamām lentām (vingrinājumā 

Apaļais stends). Diskvalifikāciju par p.1.15.5.2 minētiem pārkāpumiem var noteikt tikai 

ar GTK vai žūrijas locekļu vairākuma lēmumu. GTK vai Žūrija izsaka diskvalifikāciju, 

parādot Sarkano kartiņu ar vārdu „Diskvalifikācija”. Ja sportistu diskvalificē jebkurā 

vingrinājuma posmā (kvalifikācijā vai finālā), viņa rezultāti visos vingrinājuma posmos 

jāanulē,  un sportista dati jānorāda rezultātu protokola beigās, paskaidrojot 

diskvalifikācijas iemeslu. 

 

1.15.5.2. Sportista diskvalifikācija vai komandas vadītāja vai trenera izraidīšana no šaušanas 

laukuma var tikt paziņota par: 

a) Nopietniem disciplīnas un drošības noteikumu pārkāpumiem; 

b) Bīstamu apiešanos ar  pielādētu ieroci  pēc komandas „STOP”; 

c) Atkārtotiem pārkāpumiem, par kuriem jau bijis brīdinājums vai atskaitījums; 

d) Ar nodomu tādu patronu izmantošanu, kas neatbilst noteikumiem, lai iegūtu 

pārākumu; 

e) Tīšu jebkura komandas vai šautuves oficiālās personas aizvainošanu; 

f) Atkārtotu sportista atteikšanos pildīt Laukuma tiesneša palīga funkcijas; 

g) Tīšu atteikšanu šaut izlaisto sēriju; 

h) Apzinātu un tīšu nepatiesas informācijas sniegšanu, kā arī par mēģinājumiem slēpt 

faktus nopietnos gadījumos; 

i) Pārkāpumu tīšas slēpšanas gadījumos. 

 

1.15.6. Diskvalifikācijas finālos: 
  Ja sportists jebkura iemesla dēļ tika diskvalificēts finālā, viņš ieņem pēdējo vietu 

finālistu vidū ar kvalifikācijas sēriju rezultātiem. 

 

1.16. Protesti un apelācijas  

 
1.16.1. Nepiekrišana Laukuma tiesneša lēmumam 

1.16.1.1. Sportista rīcība: 
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a) Ja sportists nav piekritis Laukuma tiesneša lēmumam par konkrēta mērķa rezultātu, viņam 

jārīkojas nekavējoties, līdz nākamā sportista šāvienam, paceļot roku un paziņojot 

„PROTESTS”; 

b) Laukuma tiesnesim uz laiku jāpārtrauc šaušana un, pēc laukuma tiesneša palīgu domu 

noklausīšanās, jāpieņem lēmums; 

c) Ja nākamais sportists izdarījis šāvienus, protestu nepieņem (sk. arī p.1.17.7). 

 

1.16.1.2. Komandas pārstāvja rīcība: 

a) Ja komandas pārstāvis nav apmierināts ar Laukuma tiesneša galīgo lēmumu, izņemot 

lēmumus par mērķiem (mērķi „SAŠAUTS”, „GARĀM”, komandas „NAV MĒRĶA”, 

„NEREGULĀRS MĒRĶIS”), viņam nav tiesību kavēt šaušanu, bet jāpievērš Laukuma 

tiesneša uzmanība, kurš atzīmēs protokolā, ka sportists turpina šaušanu „pēc protesta”; 

b) Protests jāizskata GTK vai žūrijai. 

 

1.16.2. Mutiskie protesti   

Jebkuram sportistam vai komandas vadītājam ir tiesības iesniegt protestu par sacensību 

apstākļiem, lēmumiem un darbībām nekavējoties un mutiski sacensību oficiālajām 

personām (Žūrijas loceklim, Sacensību vadītājam, Galvenajām tiesnesim, Laukuma 

tiesnesim). 

 

1.16.2.1. Tādi protesti iesniedzami sekojošos gadījumos: 

a) Nav ievēroti LŠF (ISSF) sacensību Noteikumi; 

b) Netiek ievērota sacensību programma; 

c) Nepiekrišana jebkuras sacensību oficiālās personas, žūrijas locekļu lēmumam vai 

rīcībai; 

d) Sportistu traucē kāds sportists (sportisti), sacensību oficiālā persona (personas), 

skatītājs (skatītāji), mediju pārstāvis (pārstāvji), cita persona (personas) vai t.ml. 

Piezīme: Tikai sportists drīkst apšaubīt Laukuma tiesneša lēmumus par paziņojumiem 

„SAŠAUTS”, GARĀM”, par komandām „NAV MĒRĶA” vai „NEREGULĀRS 

MĒRĶIS”, darbojoties saskaņā ar Noteikumu p.1.16.1.1. 

 

1.16.2.2. Protestu izskatīšana un lēmumu pieņemšana 

Sacensību oficiālajām personām, kuras saņēmušas jebkurus mutiskus protestus, 

nekavējoties tos jāizskata un jānovērš pārkāpumi, ja tie ir pamatoti. Nepieciešamības 

gadījumos par  protestiem jāziņo GTK vai žūrijai lēmuma pieņemšanai. Ja ir  absolūti 

nepieciešams, drīkst uz laiku apturēt šaušanu. 

 

1.16.3. Rakstiskie protesti   

1.16.3.1. Protestu iesniegšana: 

a) Sportists, treneris vai komandas pārstāvis, kuri nav apmierināti ar lēmumu vai 

darbību, saistītu ar viņu iesniegto mutisko protestu, var iesniegt GTK vai žūrijai 

rakstisku protestu; 

b) Rakstisku protestu var iesniegt bez iepriekšējā mutiskā protesta. 

 

1.16.3.2. Protesta iesniegšanas laika ierobežojums: 

Jebkurš rakstiskais protests jāiesniedz GTK vai žūrijas loceklim ne vēlāk, kā desmit 

(10) minūšu laikā pēc  tās sērijas pabeigšanas, kurā notika incidents. Protestam jāpievieno 

sacensību Nolikumā paredzēta iemaksa (ne vairāk par ISSF noteikumos paredzēto iemaksu 

– EUR 50,00). Ja protests tiek noraidīts, iemaksa paliek Organizācijas komitejā. Ja  protests 
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ir apmierināts, iemaksu atgriež.  LŠF sacensībām iemaksas lielumu nosaka LŠF. To var 

norādīt  konkrēto sacensību nolikumā. 

 

1.16.4. Apelācijas 

 Tiesības uz apelāciju. 

 Ja protestētājs nepiekrīt GTK vai žūrijas lēmumam, viņam ir tiesības vērsties pie 

Apelācijas žūrijas, izņemot Finālu protestu tiesnešu kolēģijas lēmumus, uz kuriem 

apelācijas nav atļautas. 

 

1.16.4.1. Apelācijas laika ierobežojums: 

  Šādas apelācijas ir iesniedzamas rakstveidā un ne vēlāk, kā pēc divdesmit (20) 

minūtēm pēc tā, kad tika paziņots GTK vai žūrijas lēmums, kuram nepiekrīt protesta 

iesniedzējs. 

 Apelācijai jāpievieno sacensību Nolikumā paredzēta iemaksa (ne vairāk par ISSF 

noteikumos paredzēto iemaksu – EUR 100,00). Ja apelācija tiks noraidīta, iemaksa paliek 

Organizācijas komitejā. Ja  apelācija tiek apmierināta, iemaksu atgriež. LŠF sacensībām 

iemaksas lielumu nosaka LŠF. To var norādīt konkrēto sacensību nolikumā. 

 

1.16.4.2. Apelācijas žūrijas lēmums: 

 Apelāciju žūrijas  un Finālu protestu žūrijas lēmums ir galīgs.  
 

1.17. Fināli stenda šaušanas disciplīnās 

 
1.17.1. Finālu veidošana: 

a) Fināli var notikt atsevišķā finālu laukumā, kuru neizmanto kvalifikācijas sacensībām, 

vai kādā no kvalifikācijas sacensību laukumiem.  

b) Pirms fināla sacensībām tiek izpildīta katra olimpiskā vingrinājuma pilna programma, 

kā kvalifikācijas sacensības fināla dalībnieku noteikšanai, tā arī ieņemto vietu 

noteikšanai dalībniekiem, kas nav kvalificējušies finālam; 

c) Finālos piedalās seši (6) sportisti ar labākiem rezultātiem kvalifikācijā; 

d) Fināla dalībnieki izpilda šaušanu pa mērķu sērijām ar pakāpenisko izstāšanos, kas 

sākas, kad visi finālisti izšāvuši nepieciešamo mērķu skaitu (25, 30 vai 20 mērķi, 

atkarībā no disciplīnas), un turpinās līdz zelta, sudraba un bronzas medaļu izcīņai; 

e) Finālisti  šaušanu sāk no nulles (0). Kvalifikācijas rezultāti netiek ņemti vērā, rezultāti 

visās fināla stadijās tiek saskaitīti kopā; 

f) Kvalifikācijas sacensību laikā tiesnešiem operatīvi ir jānosaka to šāvēju  rezultāti, kas 

piedalīsies finālā. Kvalifikācijas sacensību demonstrācijas tabulā tiek atzīmēti visi 

fināla dalībnieki (ar burtu “F”, starptautiskajās sacensībās lieto apzīmējumu „QF”). 

  

1.17.2. Fināla norises vispārējā kārtība 
 

 

1.17.2.1. Reģistrācijas laiks: 

a) Sportistiem, kuri piedalīsies finālā, vai viņu treneriem un/vai komandu oficiālajām 

personām, jāierodas fināla laukumā  ne vēlāk, kā 30 minūtes pirms fināla sākuma uz 

patronu pārbaudi. Izņēmums – Olimpiskās spēles, kad sportistiem jāreģistrējas 30 

minūtes pirms starta;  
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b)  Sportistiem jāierodas šaušanas laukumā ne vēlāk kā 15:00 minūtes pirms fināla 

sākuma. Nekādas papildus patronas fināla šaušanas laukumā nedrīkst ienest; 

c) Ja sportists nav ieradies laikā (15 min. pirms starta), vai patronas nav nodotas uz 

pārbaudi 30 min. pirms starta, viņu soda ar vienu (1) soda punktu,  kuru atskaita no 

pirmā sašautā mērķa finālā; 

d) Sportistiem jāierodas ar visu ekipējumu, ieskaitot munīciju finālam pietiekošajā 

daudzumā un sacensībām nepieciešamo sporta apģērbu, kā arī ar komandas tērpu, lai 

piedalītos apbalvošanas ceremonijā, ja tā ir paredzēta finālu šaušanas vietā uzreiz pēc 

šaušanas. Tiesnešu kolēģijai jāpārbauda, vai visi finālisti ir ieradušies, vai ir pareizi 

ievadīti dalībnieku vārdi un komandu nosaukumi uz informācijas tablo un šaušanas 

protokolos. Visas ekipējuma pārbaudes tiesnešiem jāveic iespējami ātrāk pēc sportistu 

reģistrācijas; 

e) Finālists, kurš nav ieradies līdz grupas prezentācijas sākumam, finālā nepiedalīsies un 

ieņems pēdējo vietu. 

 

1.17.2.2. Finālu sākuma laiks: 

Finālu sākuma laiks - Laukuma tiesneša komanda „STARTS” pirmajam 

šāvienam. 

 

1.17.2.3. Starta secība un starta numuri: 

 Fināla dalībniekiem jāizsniedz jauni starta numuri (1 – 6). Starta secību finālos 

nosaka atbilstoši kvalifikācijas rezultātiem, sportists ar augstāko rezultātu saņem starta 

numuru 1. Pāršaudēs par zelta un sudraba medaļām, sportisti šauj starta numuru secībā 

(mazākais numurs šauj pirmais).  

 

1.17.2.4. Mērķu rādīšana un piešaudes šāvieni: 

 Pirms fināla sākuma sportistiem jāparāda mērķi; ir atļauti piešaudes šāvieni. 

 

1.17.2.5. Īpašais aprīkojums finālam: 

 Finālu šautuvēm jābūt aprīkotām ar skaņu translācijas sistēmu diktoram un skaņu 

operatoram, ar vietām Žūrijas locekļiem un katra finālista trenerim, ar oficiālo tablo 

(elektronisko vai manuālo) un laika uzskaites elektronisko sistēmu sagatavošanas laika 

ierobežojumu kontrolei.  

 

1.17.2.6. Fināla oficiālās personas: 

Fināla vadību un norisi nodrošina sekojošs  personāls: 

a) Laukuma tiesnesis. Finālu vada pieredzējušakais tiesnesis ar attiecīgo LŠF vai ISSF 

stendu šaušanas tiesneša licenci; 

b) Laukuma tiesneša palīgi. Galvenais tiesnesis nozīmē divus tiesnešus par laukuma 

tiesneša palīgiem kopējai sadarbībai un konsultācijām. Viens no viņiem darbojas ar 

elektroniskā taimera vadību; 

c) Sacensību žūrija. Sacensību žūrija uzrauga finālu norisi. Viens žūrijas  loceklis tiek 

norīkots par  atbildīgo žūrijas pārstāvi finālā;  

d) Fināla protestu žūrija. Pieņem lēmumus par visiem finālā izteiktajiem protestiem. 

Sastāvā: Viens apelācijas žūrijas loceklis,  fināla atbildīgais žūrijas loceklis un viens 

cits žūrijas loceklis, kuru norīkojis tehniskais delegāts, žūrijas priekšsēdētājs; 

e) Tehniskais tiesnesis. Tiesnesis, kurš atbild par punktu uzskaites tehniskās sistēmas 

darbību un rezultātu grafisko attēlošanu, ja tāda sistēma ir. Ja fināla laikā rodas 
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tehniskas problēmas, viņam kopā ar Laukuma tiesnesi ātri jāpieņem mēri, lai tos 

atrisinātu; 

f) Informators (diktors). Oficiālā persona, kas atbild par finālistu prezentāciju, 

rezultātu ziņošanu un informācijas sniegšanu skatītājiem; 

g) Skaņu operators. Tehniskā persona, kas atbild par darbu ar skaņu un muzikālo 

sistēmu  darbību sacensību laikā. 

 

1.17.2.7. Finālu mūzika un noformēšana: 

Finālu noformēšanā iekļauj krāsainu aparatūru, speciālo apgaismojumu, mūziku, 

sludinājumus, komentārus, citas darbības. Jābūt kopējai izrādei, kas atspoguļotu sportistus 

un viņu piedalīšanos sacensībās maksimāli interesantākā un aizraujošākā manierē priekš 

skatītājiem un TV auditorijai. 

 

1.17.3. Finālu sacensību procedūras 
Finālu sacensības notiek saskaņā ar zemāk aprakstītajām procedūrām. ISSF 

oficiālajā programmā ar 2018.gada 1.janvāri ir fināli tikai vingrinājumos Tranšejas 

stends un Apaļais stends. Šajos noteikumos ir atstāts finālu norises apraksts finālam 

vingrinājumā Dubletu Tranšejas stends. Katras disciplīnas tehniskie noteikumi darbojas 

arī finālu laikā, izņemot atšķirības, kuras ir aprakstītas zemāk.  

 

1.17.3.1. Tranšejas stends: 

Fināla dalībnieki izdara tikai vienu (1) šāvienu pa katru mērķi. Finālisti ieņem 

stāvvietas 1-2-3-4-5-6 starta numuru secībā (1.17.2.3, dalībnieks ar mazāko numuru -

šaušanas stāvvietu Nr.1). Kad sportists izšāvis savā stāvvietā, viņam jāpāriet uz nākamo 

stāvvietu, lai tādā pašā secībā turpinātu šaušanu nākamajā stāvvietā. Sagatavošanas laika 

kontrolei – 12 sekundes -  jāizmanto hronometrāžas sistēma.  

Katrs fināls sastāv no mērķu sērijām ar pakāpenisku sportistu izstāšanos, kas 

turpinās līdz zelta un sudraba medaļu izcīņai, proti: 

a) Pēc tam, kad seši finālisti pabeiguši parasto 25 mērķu sēriju,  6.vietu ieguvušais 

sportists izstājas. Vienādu rezultātu gadījumā izstājas sportists ar zemāko atlases vietu 

(ar lielāko starta numuru); 

b) Pēc tam, kad palikušie pieci sportisti izšāvuši pa nākamajiem pieciem (5) mērķiem, 

tātad kopā 30 mērķi, izstājas  5.vietu ieguvušais sportists. Vienādu rezultātu gadījumā 

izstājas sportists ar zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru); 

c) Pēc tam, kad palikušie četri sportisti izšāvuši pa nākamajiem pieciem (5) mērķiem, 

tātad kopā 35 mērķi, izstājas 4.vietu ieguvušais sportists. Vienādu rezultātu gadījumā 

izstājas sportists ar zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru); 

d) Pēc tam, kad palikušie trīs sportisti izšāvuši pa nākamajiem pieciem (5) mērķiem, 

tātad kopā 40 mērķi, izstājas 3.vietu ieguvušais sportists – bronzas medaļa. Vienādu 

rezultātu gadījumā izstājas sportists ar zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru). 

e) Mērķu secība no pieciem (5) mērķiem katram finālistam punktos b), c) un d) sastāv no 

diviem (2) kreisajiem, diviem (2) labajiem un no viena (1) taisnā mērķa, palaistiem 

pēc nejaušas izvēles; 

f) Pēc tam, kad palikušie divi sportisti izšāvuši pa nākamajiem desmit (10) mērķiem, 

tātad kopā 50 mērķi, tiks izcīnītas zelta un sudraba medaļas (1. un 2.vietas). Neizšķirta 

gadījumā nekavējoties notiek pāršaude; 

g) Mērķu secība no desmit (10) mērķiem katram finālistam punktā f) sastāv no četriem 

(4) kreisajiem, četriem (4) labajiem un no diviem (2) taisnajiem mērķiem, palaistiem 
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pēc nejaušas izvēles. Kopā 25 mērķi augstāk minētajos punktos b, c, d, f.  no piecām 

(5) šaušanas stāvvietām 2 mērķi pa kreisi, 2 mērķi pa labi un 1 mērķis taisni.  

h) Pēc katras izstāšanās stadijas palikušie sportisti saglabā savas iepriekšējās pozīcijas. 

1.17.3.2. Dubletu tranšejas stends 

Fināla dalībnieki izdara tikai vienu (1) šāvienu pa katru mērķi. Finālisti ieņem vietas 

1-2-3-4-5-6 starta numuru secībā (1.17.2.3, dalībnieks ar mazāko numuru šaušanas 

stāvvietā Nr.1). Kad sportists izšāva savā stāvvietā, viņam jāpāriet uz nākamo vietu, lai 

tādā pašā secībā turpinātu šaušanu nākamajā stāvvieta. Sagatavošanas laika kontrolei – 12 

sekundes - jāizmanto hronometrāžas sistēma.  

Katrs fināls sastāv no dubletu sērijām ar pakāpenisko sportistu izstāšanos, kas turpinās 

līdz zelta un sudraba medaļas ir izcīnītas, proti: 

a) Pēc tā, kad seši finālisti pabeidza parasto sēriju no 30 mērķiem (15 dubleti), 6.vietu 

ieguvušais sportists izstājas. Vienādu rezultātu gadījumā izstājas sportists ar zemāko 

atlases vietu (ar lielāko starta numuru); 

b) Pēc tā, kad palikušie pieci sportisti izšāva pa nākamiem desmit mērķiem (5 dubleti), 

tātad kopā 40 mērķi,  5.vietu ieguvušais sportists izstājas. Vienādu rezultātu gadījumā 

izstājas sportists ar zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru); 

c) Pēc tā, kad palikušie četri sportisti izšāva pa nākamiem desmit mērķiem (5 dubleti), 

tātad kopā 50 mērķi,  4.vietu ieguvušais sportists izstājas. Vienādu rezultātu gadījumā 

izstājas sportists ar zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru); 

d) Pēc tā, kad palikušie trīs sportisti izšāva pa nākamiem desmit mērķiem (5 dubleti), 

tātad kopā 60 mērķi,  3.vietu ieguvušais sportists izstājas – bronzas medaļa. Vienādu 

rezultātu gadījumā izstājas sportists ar zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru) 

e) Pēc tā, kad palikušie divi sportisti izšāva pa nākamiem divdesmit mērķiem (10 

dubleti), tātad kopā 80 mērķi, tiks izcīnītas zelta un sudraba medaļas (1. un 2.vietas). 

Neizšķirta gadījumā nekavējoties notiek pāršaude; 

f) Mērķu secība no desmit mērķiem (5 dubleti) katram finālistam punktos b), c), un d)  

sastāv no diviem (2) A shēmas dubletiem, diviem (2) B shēmas dubletiem un no viena 

(1) C shēmas dubleta; 

g) Mērķu secība no trīsdesmit mērķiem (15 dubleti) katram finālistam punktā a) sastāv 

no viena (1) A shēmas dubleta, viena (1) B shēmas dubleta un no viena (1) C shēmas 

dubleta katrā no piecām (5) pozīcijām katram finālistam; 

h) Mērķu secība no divdesmit mērķiem (10 dubleti) katram finālistam punktā e) sastāv 

no četriem (4) A shēmas dubletiem, četriem (4) B shēmas dubletiem un no diviem (2) 

C shēmas dubletiem. Katrā šaušanas stāvvieta katram finālistam jāsaņem dubleti pēc 

dažādām shēmām; 

i) Pēc katras izstāšanās stadijas palikušie sportisti saglabā savas iepriekšējās pozīcijas. 

 

 

1.17.3.3. Apaļais stends: 

Fināla dalībnieki šauj katrā vietā starta numuru secībā (1.17.2.3, dalībnieks ar 

mazāko numuru šauj pirmais stāvvietā Nr.3). Sagatavošanās laika kontrolei – 30 

sekundes - jāizmanto hronometrāžas sistēma. Katrs fināls sastāv no mērķu sērijām ar 

pakāpenisku sportistu izstāšanos, kas turpinās līdz zelta un sudraba medaļu izcīņai, proti: 

a) Visi seši finālisti rindas kārtībā šauj pa divdesmit (20) mērķiem: viens regulārs un 

viens reversais dublets šaušanas stāvvietā Nr.3, viens regulārs dublets šaušanas 

stāvvietā Nr.4, viens regulārs un viens reversais dublets šaušanas stāv Nr.5, viens 

regulārs un viens reversais dublets šaušanas stāvvietā Nr.3, viens reversais dublets 

šaušanas stāvvietā Nr.4, viens pareizais un viens reversais dublets šaušanas stāvvietā 
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Nr.5. Kad seši finālisti pabeiguši šaušanu pa 20 mērķiem (10 dubleti),  6.vietu 

ieguvušais sportists  izstājas. Vienādu rezultātu gadījumā izstājas sportists ar zemāko 

atlases vietu (ar lielāko starta numuru); 

b) Palikušie pieci finālisti šauj nākamos desmit (10) mērķus: viens regulārs un viens 

reversais dublets šaušanas stāvvietā Nr.3, viens regulārs dublets šaušanas stāvvietā 

Nr.4, viens regulārs un viens reversais dublets šaušanas stāvvietā Nr.5. Pēc trīsdesmit 

(30) mērķiem (15 dubleti) izstājas sportists ar 5.vietu. Vienādu rezultātu gadījumā 

izstājas sportists ar zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru); 

c) Palikušie četri finālisti šauj nākamos desmit (10) mērķus: viens regulārs un viens 

reversais dublets šaušanas stāvvietā Nr.3, viens reversais dublets šaušanas stāvvietā 

Nr.4, viens regulārs un viens reversais dublets šaušanas stāvvietā Nr.5. Pēc četrdesmit 

(40) mērķiem (20 dubleti) izstājas sportists ar 4.vietu. Vienādu rezultātu gadījumā 

izstājas sportists ar zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru); 

d) Palikušie trīs finālisti šauj nākamos desmit (10) mērķus: viens regulārs un viens 

reversais dublets šaušanas stāvvietā Nr.3, viens regulārs dublets šaušanas stāvvietā 

Nr.4, viens regulārs un viens reversais dublets šaušanas vietā Nr.5. Pēc piecdesmit 

(50) mērķiem (25 dubleti) izstājas sportists ar 3.vietu – bronzas medaļa. Vienādu 

rezultātu gadījumā izstājas sportists ar zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru). 

e) Palikušie divi finālisti šauj nākamos desmit (10) mērķus: viens regulārs un viens 

reversais dublets šaušanas stāvvietā Nr.3, viens reversais dublets šaušanas vietā Nr.4, 

viens regulārs un viens reversais dublets šaušanas stāvvietā Nr.5. mērķi. Pēc sešdesmit 

(60) mērķiem (30 dubleti) tiek izcīnītas zelta un sudraba medaļas (1. un 2.vietas). 

Vienādu rezultātu gadījumā nekavējoties notiek pāršaude; 

f) Šaušanas vieta Nr.4 Laukuma tiesnesim obligāti jāpaziņo pirmajam finālistam, kāds 

būs dublets: regulārs vai reversais. 

 

1.17.3.4.  Vienādo rezultātu (pāršaudes) procedūras: 

Vietas no 3. līdz 6. vienādu rezultātu gadījuma nosaka atbilstoši finālistu starta 

numuriem (pēc kvalifikācijas rezultātiem). Ja vienādie rezultāti ir par 1. un 2. vietu, 

pāršaude sākas nekavējoties, bez mērķu rādīšanas un mēģinājuma šāvieniem.  

Pāršaudes notiek atbilstoši sekojošām procedūrām: 

a) Tranšejas stends. Sportistiem jānostājas rindā aiz šaušanas stāvvietas Nr.1 starta 

numuru secībā. Sākot ar šaušanas stāvvietu Nr.1, katram no viņiem jāšauj pa 

regulāriem mērķiem, kamēr rezultāti tiek izšķirti, sekojošā secībā: stāvvieta Nr.1 – 

kreisais mērķis, stāvvieta Nr.2 – labais mērķis, stāvvieta Nr.3 – kreisais mērķis, 

stāvvieta Nr.4 – labais mērķis, stāvvieta Nr.5 – kreisais mērķis, un atkal stāvvieta 

Nr.1, bet tad jāšauj pa labo mērķi u.tt. Pa katru mērķi jāveic viens šāviens. Pēc 

šaušanas sportistam jānostājas aiz sportista, kuram vēl jāšauj.  

Uzmanību: sagatavošanas laika ierobežojums – 12 sekundes. 

 

b) Dubletu Tranšejas stends. Sportistiem jānostājas rindā aiz šaušanas stāvvietas Nr.1 

starta numuru secībā. Pāršaudes laikā pielieto tikai shēmu C. Pirmajām sportistam pēc 

komandas jāieņem šaušanas stāvvieta, jāpielādē bise un jāizsauc dublets. Pēc šaušanas 

sportistam jāpamet stāvvieta un jānostājas aiz nākamās šaušanas stāvvietas ne mazāk, 

kā 1 m attālumā. Pirmais sportists nedrīkst ieņemt nākošo šaušanas stāvvietu līdz 

Laukuma tiesneša komandai „STARTS”. Sportists, kuram ir vismazāk trāpījumu 

attiecīgajā šaušanas stāvvieta, ir zaudētājs. Šo procesu turpina stāvvietās Nr.2, Nr.3, 

Nr.4, Nr.5, kamēr rezultāti ir izšķirti.  

Uzmanību: sagatavošanas laika ierobežojums – 12 sekundes. 
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c) Apaļais stends. Sportistiem ar vienādiem rezultātiem jānostājas rindā aiz šaušanas 

vietas Nr.3 starta numuru secībā. Sportists ar mazāko numuru šauj pirmais.  

Sportistiem jāšauj pa vienu regulāru dubletu; ja pēc pirmā dubleta vienādība paliek, 

viņiem jāšauj šajā stāvvietā pa reverso dubletu. Ja vienādība paliek, sportisti turpina  

šaušanu stāvvietās Nr.4, Nr.5 tādā pat secībā, kā stāvvietā Nr.3 . Ja rezultāti nav 

izšķirti, tad sportisti atgriežas  šaušanas stāvvietā Nr.3 utt., kamēr rezultāti tiek 

izšķirti.  

Uzmanību: sagatavošanas laika ierobežojums – 15 sekundes. 

 

1.17.3.5. Šaušana ārpus kārtas: 

Ja sportists netīšam šauj ārpus savas kārtas, šaušanas rezultātus pieraksta, bet 

sportistam izsaka oficiālo brīdinājumu (dzeltena kartiņa). Jebkura atkārtojuma 

gadījumā, mērķus, pa kuriem notiek šaušana, paziņo „GARĀM”.   

 

1.17.4.  Fināla norises procedūra 

 

a) Finālistu reģistrācija uz 

patronu pārbaudi (30:00 

un 15:00 min. pirms 

starta) 

Sportistiem, trenerim, komandas oficiālajām personām  finālu 

laukumos jāpiereģistrējas  noteiktajā laikā (sk.p.1.17.2.1). Žūrija vai 

fināla  tiesneši finālistiem norāda kur novietot visas savas patronas, 

parasti sanumurētās kastēs (saskaņā ar starta numuriem). Žūrija atlasa 

patronas pārbaudei un veic ekipējuma apskati. Patronu pārbaude 

jāveic līdz prezentācijas sākumam. Sportisti drīkst iziet no šaušanas 

zonas, bet viņiem jāatgriežas ne vēlāk, kā 15:00 min. pirms fināla 

sākuma. Papildus patronas šaušanas zonā ienest nedrīkst.  

b) Mērķu rādīšana un testa 

šaušana 

(10:00 min. pirms starta) 

Laukuma tiesnesis ļauj sportistiem veikt iesildīšanos un izdarīt 

mēģinājuma šāvienus, kā arī parāda mērķus atbilstoši katras 

disciplīnas  noteikumiem. 

c) Sapulcēšanās 

prezentācijai 

(5:00 min. pirms starta) 

Seši (6) finālisti, Laukuma tiesnesis un žūrijas atbildīgais loceklis 

pulcējas šaušanas laukuma centrā vai noteiktajā zonā prezentācijai. 

d) Finālistu 

prezentācija 

(4:00 min. pirms starta) 

Finālisti nostājas ar seju pret skatītājiem, un informators prezentē 

šāvējus, nosaucot vārdus, komandas u.c. īsu informāciju par katru.  

Informators prezentē arī Laukuma tiesnesi un žūrijas atbildīgo locekli 

saskaņā ar punktu 1.17.2.6. 

 

e) Sagatavošanās laiks (1:00 

min. pirms starta) 

 

Vienu (1) minūti pirms pirmā šāviena, Laukuma tiesnesis dod 

sportistiem komandu doties uz savām vietām.  
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f) Fināls sākās 

 

Ieskaites šāvienu starts  

laikā 0:00 min. 

Laukuma tiesnesis dod pirmajam sportistam rīkojumu sākt šaušanu ar 

balss komandu. Katram sportistam disciplīnās Tranšejas stends vai 

Dubletu Tranšejas stends ir divpadsmit (12) sek., lai izsauktu katru 

mērķi vai dubletu. Disciplīnā Apaļais stends katrā vietā katram 

sportistam ir trīsdesmit (30) sek. pēc vietas ieņemšanas šaušanas 

stāvvietā, lai izsauktu abus dubletus un izšautu pa tiem, izņemot 

pāršaudes neizšķirtu gadījumos, kad sagatavošanās laiks ir 

piecpadsmit (15) sek. 

g) Tablo pauzes 

Disciplīnu Tranšejas stends vai Dubletu Tranšejas stends finālos 

tablo pauzes notiek pēc tā, kad sportisti izšāvuši pa 10 un 20 mērķiem 

vai 5 un 10 dubletiem, bet vēlāk pēc katriem 5 mērķiem vai 

dubletiem. Vingrinājumā Apaļais stends finālos tablo pauzes notiek, 

kad visi sportisti pabeidza šaušanu vienā šaušanas stāvvietā. 

Televīzija, ja tāda ir, izmanto šādu pauzi lai parādītu tekošos 

rezultātus skatītājiem. Informators sniedz īsu informāciju par 

sportistiem un par rezultātiem, kā arī, atbilstoši situācijai, prezentē 

sportistus, kuri izstājas, vai paziņo par pāršaudes sākumu neizšķirta 

rezultāta gadījumā.  

Pēc 5 – 25 sek. Laukuma tiesnesis dod pirmajam sportistam rīkojumu 

(komanda GATAVS) izdarīt nākamo šāvienu.  

h) Fināla nobeigums 

Ja neizšķirta par zelta medaļu nav, Žūrijas atbildīgais loceklis (vai 

Laukuma tiesnesis) nekavējoties paziņo: "REZULTĀTI IR 

GALĪGI". Ja ir neizšķirts, Žūrijas atbildīgais loceklis dod Laukuma 

tiesnesim noradījumu par pāršaudes veikšanu, kamēr medaļas netiks 

sadalītas. Pēc medaļu izcīņas Žūrijas atbildīgais loceklis (vai 

Laukuma tiesnesis) nekavējoties paziņo: "REZULTĀTI IR 

GALĪGI". 

  

i) Uzvarētāju paziņojums 

pēc medaļu izcīņas 

Pēc Žūrijas Galvenā Locekļa vai Laukuma tiesneša paziņojuma 

„REZULTĀTI IR GALĪGI” informators nekavējoties nosauc 

medaļu īpašniekus: 

„ZELTA MEDAĻU IZCĪNĪJA (valsts vai komanda) 

PĀRSTĀVIS (vārds)”  

„SUDRABA MEDAĻU IZCĪNĪJA (valsts vai komanda) 

PĀRSTĀVIS (vārds)”  

 „BRONZAS MEDAĻU IZCĪNĪJA (valsts vai komanda) 

PĀRSTĀVIS (vārds)”  

                   

 

 

1.17.5. Kļūmes finālu laikā 

a) Ja Laukuma tiesnesis pieņēmis lēmumu, ka notika bises vai patronu kļūme (bojājums) ne 

sportista vainas dēļ, sportistam jādod ne vairāk par trīs (3) minūtēm bises remontam vai citas 

apstiprinātās bises saņemšanai, vai patronu nomaiņai. Ja tas nav izdarāms trīs (3) minūšu 

laikā, sportistam sacensības jāpamet; 

b) Pēc kļūmes novēršanas vai sportista aiziešanas, fināls turpinās. Aizgājušā sportista rezultātu 

nosaka kā kopējo sašauto mērķu skaitu bojājuma rašanās brīdī; 
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c) Fināla laikā sportistam ir atļautas maksimāli divas (2) kļūmes, ieskaitot pāršaudes visos 

finālu etapos, neatkarīgi no tā, vai viņš mēģinājis novērst bojājumu; 

d) Visi regulārie mērķi, šaujot pa kuriem notiek  nākošā kļūme, tiek paziņoti „GARĀM”, 

neatkarīgi no tā, vai sportists mēģinājis šaut vai nē. 

 

1.17.6.  Protesti finālos 
a) Ja sportists nav piekritis Laukuma tiesneša lēmumam par sašautiem mērķiem, 

netrāpījumiem, nepareiziem vai nestandarta mērķiem, viņam nekavējoties, pirms izšaus 

nākamais sportists, jāpaceļ roka un jāpasaka „PROTESTS”; 

b) Laukuma tiesnesim uz laiku jāpārtrauc šaušana, un, pēc Laukuma tiesneša palīgā viedokļa 

noklausīšanas, jāpieņem lēmums; 

c) Visi pārējie sportista vai trenera protesti nekavējoties jāizskata Fināla Protestu Žūrijai ( Fināla 

Protestu Žūrijas lēmums ir galīgs un nevar būt apstrīdēts; 

d) Ja protests finālā jebkuru jautājumu gadījumā (izņemot  Laukuma tiesneša lēmumu par 

sašautiem mērķiem, netrāpījumiem, nepareiziem vai nestandarta mērķiem) ir zaudēts, 

pielieto sodu divi (2) punkti no pēdējiem diviem (2) sašautiem mērķiem; 

e) Iemaksu par protestu finālā nepiemēro. 

 

 

1.18. Vingrinājums Apaļais stends jauktajām komandām.  
Kvalifikācijas sacensības un fināli (redakcija no 01.01.2017.) 

 

1. Disciplīna  Apaļais stends   

2. Sacensību veids 

  

Komandu 

3. Vingrinājuma 

nosaukums  

Apaļais stends (50) 

4. Dalībnieku skaits katrā 

komandā  

2 sportisti (1 vīrietis un 1 sieviete) no komandas  

5. Dalībnieku numuri 

kvalifikācijā  

Sportisti šauj ar tādiem pašiem starta numuriem, kādus viņi izmantoja 

individuālajos vingrinājumos 

6. Posmu skaits  3 posmi:  

- kvalifikācija;  

- pusfināli;  

- medaļu mači.  

7. Grupu sastāvs 

kvalifikācijas sacensībās  

   Vietu sadale pa grupām notiek ar izlozi. Ja ir iespējams, katrā grupā 

var būt  tikai viens (1) katras komandas pārstāvis (vīrietis vai 

sieviete). Vienmēr, ja tas ir iespējams, katrā grupā jāiekļauj trīs (3) 

vīrieši un  trīs (3) sievietes, kurus ar izlozi jāsadala sekojoši: vīrietis, 

sieviete, vīrietis, sieviete, vīrietis, sieviete. 

8. Mērķu skaits 

kvalifikācijā  

   Katrs sportists šauj pa piecdesmit  (50) mērķiem (2 sērijas pa 25 

mērķi) pēc šo noteikumu sadaļas 1.9. 

9. Kvalifikācijas rezultāti 

un komandu vietas pēc 

Vietu sadale notiek, saskaitot kopā abu komandas dalībnieku 

rezultātus. 
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kvalifikācijas       Vienādu rezultātu gadījumā (vietām no 1. līdz 6.) tiek noteikta 

pāršaude, atbilstoši ISSF un šiem noteikumiem. Katra komanda pati 

izlemj, kurš no abiem sportistiem (vīrietis vai sieviete) piedalīsies 

pāršaudē. Gala rezultātus komandām no 7.vietas un tālāk nosaka pēc 

atpakaļskaitīšanas noteikumiem (1.14.1.2), ņemot vērā abu komandas 

dalībnieku kopējo rezultātu. 

10. Pāršaudes procedūras    Pāršaudes pirms pusfināla, ja tas ir iespējams, jāorganizē laukumos, 

kur nenotiek fināli. Vispirms notiek pāršaudes par augstākām vietām. 

Komandas ar augstāko rezultātu pēc kvalifikācijas, šauj pirmās. 

   Pāršaudēs pēc pusfināla vai mača par medaļām kā pirmās šauj 

komandas ar mazāko starta numuru.  

   Pāršaudē vienādu komandas rezultātu gadījumā piedalās abi 

komandas dalībnieki, ievērojot zemāk aprakstīto: 

Pāršaude pēc kvalifikācijas 

   Katras komandas pirmais sportists (vīrietis vai sieviete, to nosaka 

komandas treneris) nostājās aiz stāvvietas Nr.4 un šauj pa regulāro 

dubletu saskaņā ar pāršaudes noteikumiem pirms fināla vingrinājumā 

Apaļais stends  (p.1.14.5.3) 

   Ja vienādība paliek, katras komandas otrais dalībnieks šauj pa 

reverso dubletu.  

  Šāda šaušanas kārtība pa pareizu dubletu un pa reverso dubletu 

turpinās, kamēr komandu vietas netiks izšķirtas. 

     Saskaņā ar šiem Noteikumiem, pirms pāršaudes pēc kvalifikācijas 

komandām ir tiesības testa šaušanu un mērķu rādīšanu.  

Pāršaude pēc pusfināla un pēc medaļu mačiem 

   Katras komandas pirmais sportists (vīrietis vai sieviete, to nosaka 

komandas treneris) nostājās aiz stāvvietas Nr.3 un šauj pa regulāro 

dubletu saskaņā ar pāršaudes noteikumiem finālā vingrinājumā 

Apaļais stends  (p.1.17.3.3) 

   Ja vienādība paliek, katras komandas otrais dalībnieks šauj pa 

reverso dubletu.  

  Šāda šaušanas kārtība pa pareizu dubletu un pa reverso dubletu 

turpinās no stāvvietām Nr.4, Nr.5 utt., kamēr komandu vietas netiks 

izšķirtas. 

Saskaņā ar šiem Noteikumiem, pirms pāršaudes pēc pusfināla vai 

pēc medaļu mača komandām nav tiesību uz testa šaušanu un mērķu 

rādīšanu.  
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11. Pusfinālu posms        Sešas (6) labākās komandas (pēc kvalifikācijas rezultātiem vai 

pēc pāršaudēm) tiek sadalītas divās (2) pusfinālu grupās pa trīs 

komandām katrā. Dalībniekiem piešķir jaunus starta numurus (sk. 

augstāk p.10). Pirmajā pusfinālā piedalās komandas ar starta 

numuriem 1, 4, 6, bet otrajā pusfinālā – ar numuriem 2, 3 un 5.  

Mērķu skaits pusfinālā: sešpadsmit mērķi (8 dubleti) katram 

sportistam (no stāvvietām 3, 4, 5, 4)  divos posmos. 

Pirmais posms: 

    Pēc pirmajiem divpadsmit (12) mērķiem (no šaušanas vietām 3, 4 

un 5) komanda ar zemāko rezultātu izstājās. Ja rezultāti vairākām 

komandām, kas pretendē uz izstāšanos, ir vienādi, izstājās komanda 

ar zemāko vietu kvalifikācijā (lielākais starta numurs). 

 Otrais posms: 

     Pēc trešās komandas izstāšanās, divas palikušās komandas šauj pa 

atlikušajiem četriem (4) mērķiem (stāvvieta Nr.4). Vienādu rezultātu 

gadījumā, notiek  pāršaude atbilstoši Noteikumiem.  

    Komandas, kuras uzvarējušas katrā no pusfināliem, iegūst tiesības 

piedalīties fināla medaļu mačā par zeltu. Divas komandas ar otrām 

vietām pusfinālos, iegūst tiesības piedalīties fināla medaļu mačā par 

bronzu. 

    Divas komandas, kuras izstājās pēc pusfināla pirmā posma, ieņem 

5. un 6.vietu saskaņā ar pusfināla rezultātiem. Ja tie ir vienādi, vietas 

piešķir atbilstoši vietām kvalifikācijā.  

12. Medaļu izcīņa     Vispirms notiek sacensības  par bronzu, pēc tam – par zeltu. 

   Mērķi: Katrs sportists šauj pa sešpadsmit mērķiem (astoņi (8) 

dubleti no stāvvietām Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.4 atbilstoši Noteikumiem 

(divi (2) dubleti no katras stāvvietas). 

Uzvarētāj-komanda tiek noteikta pēc abu komandas dalībnieku 

labākas punktu kopsummas. Vienādu rezultātu gadījumā – notiek 

pāršaude (sk. augstāk p.10).  

  

13. Jaunie starta numuri 

pusfināliem un medaļu 

mačiem  

   Pēc kvalifikācijas (50 mērķi) sešas komandas ar labākiem 

rezultātiem (12 sportisti) iekļūst pusfinālā. Komandu dalībnieki 

saņem jaunus starta numurus pēc kvalifikācijas rezultātiem.  

   Komanda ar labāko rezultātus saņem numurus 1 un 1, nākamā – 2 

un 2 utt.  

   Uz jauna starta numura jānorada numurs, dzimums, komandas 

nosaukums, piemēram:  1 V <komanda> vai 3 S <komanda>. 

   Dalībnieku secību pusfinālos un medaļu mačos nosaka komandu 

treneri (kas šauj pirmais , vīrietis vai sieviete). 

14. Šaušanas kārtība 

pusfinālos, medaļu mačos 

un pāršaudēs   

Pusfinālos, medaļu mačos vai iespējamās pāršaudēs komanda (vai 

kāds no tās dalībniekiem) ar mazāku numuru vienmēr šauj pirmais.  

15. Laika noteikšana, 

laukumi un mērķi 

pusfinālos un medaļu mačos  

Pusfināls 

   Pusfināli var notikt vienā vai divos laukumos. 

   Ja pusfināls notiek tikai vienā laukumā (finālu laukumā vai citā 

laukumā), tad sākuma notiek 1.pusfināls, pēc tam otrais. Pirms katra 
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pusfināla ir atļauta testa šaušana. Mērķus rāda tikai pirms pirmā 

pusfināla. 

   Abi pusfināli var notikt arī divos (2) dažādos laukumos tajā pašā 

laikā. Viens laukums varētu būt fināla laukums. Testa šaušanai un 

mērķu rādīšanai jābūt abos laukumos.  

   Abos laukumos tiesnešiem jānodrošina komandu pareizo 

izstāšanos. 

Medaļu mači 

   Medaļu mačiem un attiecīgajām pāršaudēm jānotiek finālu 

laukumā. Jālieto kūpošie mērķi.  

   Mačs par bronzas medaļām notiek pirmais. 

   Abi medaļu mači tiek prezentēti un komentēti saskaņā ar finālu 

noteikumiem. Testa šaušana un mērķu radīšana ir obligāti abiem 

medaļu mačiem. 

16. Speciālie noteikumi 

sportistiem un viņu 

treneriem medaļu mačos 

   Treneriem ir tiesības uz vienu (1) pauzi (“Time-Out”) medaļu mačā 

1 min. laikā. Laiku kontrolē žūrijas loceklis. Kāda trenera pieteiktas 

pauzes laikā arī citi komandu treneri drīkst sarunāties ar savu 

komandu dalībniekiem. Pauzi drīkst pieteikt, ja komandas dalībnieks 

izpildīja savu šāvienu. 

   Sportisti drīkst sarunāties savā starpa pēc savu šāvienu izpildes un 

pirms pārejas uz nākamo stāvvietu.   

    Tomēr, citus sportistus traucēt nedrīkst. 

     Sacensību zonā jābūt trīs krēsliem treneriem un vienam krēslam 

žūrijas loceklim. 

    Treneriem jābūt ar identifikācijas zīmēm. 

17. Sacensību noteikumi  Atbilstoši ISSF un šiem Noteikumiem. 

18. Šāvēju ietērps  Vēlams, lai vienas komandas šāvējiem būtu viena veida un vienas 

krāsas ietērps, galvassegu un šaušanas vestes ieskaitot.  

19. Mūzika un troksnis Pusfinālu un maču par medaļām laikā ir atļauta mūzika un troksnis. 

 

 

1.19.  Vingrinājums Tranšejas stends jauktajām komandām. 
Kvalifikācijas sacensības un fināli (redakcija no 01.01.2018.) 

1.19.1. Sacensību pamata procedūras 
1.19.1.1. Vingrinājumi. Šajā noteikumu sadaļā ir iekļauti speciālie tehniskie noteikumi 

vingrinājumam Tranšejas stends jauktajām komandām un vingrinājumam Tranšejas 

stends jauktajām junioru komandām (TRMIX pēc ISSF klasifikācijās). 

1.19.1.2. Komandas sastāvs. Jauktā komanda konkrētajās sacensībās sastāv no diviem sportistiem 

(1 sieviete un 1 vīrietis, t.sk. pieaugušo komandā var startēt arī juniori), kuri ir 

piedalījušies individuālajās sacensībās vingrinājumā Tranšejas stends. Komandu skaitu 

no vienas organizācijas, kā arī citas prasības pret dalībniekiem nosaka sacensību 

nolikums. Kvalifikācijas sacensībās dalībnieki startē ar tiem pašiem starta numuriem, kas 

tika izsniegti individuālajam vingrinājumam. 
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1.19.1.3. Dalības pieteikšana un samaksa. Pieteikšanas laiku, nosacījumus un dalības maksu 

nosaka kopējais sacensību Nolikums. 

1.19.1.4.  Sacensību etapu skaits. Vingrinājums TRMIX sastāv no diviem etapiem: 

a) KVALIFIKĀCIJA; 

b) FINĀLS. 
1.19.1.5. Sacensību plānošana. Kvalifikācijas sacensības un fināls pēc iespējas jāplāno tajā pašā 

dienā, kad notiek individuālais vingrinājums Tranšejas stends vīriešiem un sievietēm. 

1.19.1.6. Sacensību rezultāti.  Rezultātus un vietas jauktajām komandām nosaka, vadoties no abu 

komandas dalībnieku rezultātu kopsummas katrā etapā. 

1.19.1.7. Papildus šāvieni (pāršaude). 
a) Pāršaudes šāvieni tiek veikti: 

e) Pēc kvalifikācijas ir vienādie rezultāti par iekļūšanu finālā. 

f) Pēc kvalifikācijas ir vienādie rezultāti pozīcijām no 1 līdz 6 finālā. 

g) Vienādie rezultāti finālā komandām par 1. un 2.vietu. 

 

b) Pāršaude pēc kvalifikācijas: 

h) Pāršaudei jānotiek citā, nevis finālu laukumā. 

i) Komandas ar augstākām pozīcijām pāršaudi veic ātrāk. 

j) Komandas, kurām kvalifikācijas rezultāti ir augstāki saskaņā ar p.1.14.3, šauj pirmās. 

k) Komandām ir tiesības uz testa šaušanu un mērķu rādīšanu. 

 

c) Pāršaude finālā (vienādie rezultāti tikai 1.vietu): 

l) Pirmā šauj komanda ar augstāko starta numuru. 

m) Pāršaude notiek bez testa šaušanas vai mērķu rādīšanas. 

 

1.19.1.8. Papildus šāvienu (pāršaudes) procedūra.  
Saskaņā ar Noteikumu p.1.14.5.2 vingrinājumā Tranšejas stends pāršaude notiek šādi: 

a) Pāršaudē piedalās abi komandas dalībnieki. 

b) Katras komandas trenerim jānosaka, kurš komandas dalībnieks (vīrietis vai sieviete) 

šaus pirmais. 

c)  Pa katru mērķi atļauts tikai viens šāviens (1.14.5.3 c). 

d)  Sportisti, gatavojoties šaušanai, vispirms nostājas aiz šaušanas stāvvietas Nr.1 un 

darbojas, atbilstoši p.1.14.5.2. 

e) Ja vienādība paliek, tādu pašu procedūru turpina šaušanas stāvvietā Nr.2, kur šāvienu 

izpilda otrs komandas dalībnieks. 

f) Šāda procedūra turpinās nākamajās šaušanas stāvvietās, šaujot abiem komandas 

dalībniekiem, mainoties vietām (komandas dalībnieku šaušanas kartība ir 1 – 2 – 2 – 1 

– 1 – 2 - 2 u.tt.), kamēr komandu vietas nav sadalītas. 

 

1.19.1.9. Treneru palīdzība. Kvalifikācijā treneru palīdzības noteikumus nosaka Noteikumu 

p.1.12.5 (atļauta neverbālā palīdzība). Finālā komandas treneris drīkst pienākt pie savas 

komandas dalībniekiem un konsultēt viņus sacensību vietā laikā, kad notiek diktora 

komentārs – vienu reizi finālā, maksimāli 30 sekunžu laikā. 

1.19.1.10. Treneru pauze. Fināla laikā treneris drīkst pieteikt vienu (1) trenera pauzi (Time-Out) ne 

ilgāku par vienu (1) minūti, tad, kad ir jāšauj viņa komandas dalībniekiem. Žūrijas 

locekļiem jākontrolē šis laiks. Kad pauze ir pieteikta, citi treneri drīkst sarunāties ar savu 

komandu sportistiem šīs pauzes laikā. Diktors var šajā laikā sniegt ziņojumus. 

1.19.1.11. Kļūmes. Kļūmes kvalifikācijas sacensībās ir piesakāmas atbilstoši sadaļai 1.11. Finālā 

kļūmes gadījumā jārīkojas saskaņā ar p.1.17.5. 
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1.19.1.12. Protesti. Kvalifikācijas sacensību laika protestus iesniedz un izskata saskaņā ar 1.16. 

Jebkuru protestu fināla laikā Finālu Protestu Žūrija izskata nekavējoties, atbilstoši 

p.1.17.6. 

1.19.1.13. Mūzika un skatītāju aktivitātes. Fināla laikā mūzika var spēlēt, un skatītājiem ir 

ieteicams atbalstīt un uzmundrināt savas komandas – favorītes. 

 

1.19.2. Kvalifikācija 
1.19.2.1. Grafiks. Kvalifikācijas sacensību sākums ir jāpublicē oficiālajā sacensību programmā.. 

1.19.2.2. Šaušanas pozīciju sadale. Abu vienas komandas sportisti šauj viens aiz otra, pirmais šauj  

vīrietis, tad sieviete. Vienas organizācijas komandas nedrīkst būt blakus, ja tas ir 

iespējams. 

1.19.2.3. Sportistu komunikācija. Komandas dalībnieki drīkst sarunāties sava starpā, kad viņi 

izdarīja šāvienus līdz staciju nomaiņai, ja viņu saruna netraucē pārējiem sportistiem. 

1.19.2.4. Kvalifikācija. Katram komandas dalībniekam ir trīs (3) piegājieni ar 25 mērķiem, kopā 

75 mērķi katram sportistam (150 mērķi komandai). Tiek pielietots ISSF formāts, 

Noteikumu sadaļa 1.7. 

1.19.2.5. Komandu vietas. Komandu vietas sadala pēc abu komandas dalībnieku rezultātu 

kopsummas. 

1.19.2.6. Vienādie rezultāti kvalifikācijā. Vienādu rezultātu gadījumā vietas no pirmās līdz 

sestajai nosaka ar pāršaudi (sk.p.1.19.1.7). Citu vietu noteikšanai izmanto atpakaļ- 

skaitīšanas noteikumus, piemērojot šo procedūru abu komandas dalībnieku 

koprezultātiem. 

1.19.2.7. Kvalificēšanās finālam.  Finālam kvalificējas sešas (6) labākās komandas pēc 

kvalifikācijas sacensībām. Komandu dalībnieki saņem jaunus starta numurus, atbilstoši 

rezultātiem kvalifikācijā. Starta numuru formātu sk. zīmējumu. Komandas dalībnieks, 

kurš šaus pirmais, saņem baltās krāsas numuru, bet kas šaus otrais – melnās krāsas 

numuru.  
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1.19.3. Fināls 
1.19.3.1. Sacensību laiks. Fināla starta laikam jābūt norādītam oficiālajā programmā. 

Vingrinājuma jauktajām komandām  fināls jāorganizē finālu šautuvē. Uz rezultātu 

monitora no šaušanas zonas jābūt redzamiem abu komandas dalībnieku, kā arī komandas 

rezultātiem.  

1.19.3.2. Fināla oficiālās personas. Jaukto komandu fināla vadība notiek saskaņā ar p.1.17.2.6. 

1.19.3.3. Ziņojuma un starta laiks.  Par fināla starta laiku ir uzskatāms moments, kad VULT 

(vecākais ugunslīnijas tiesnesis) dod komandu “STARTS” fināla pirmajam ieskaites 

šāvienam (sērijai). Komandām, kuras iekļuvušas finālā, jāierodas fināla sagatavošanas 

zonā un jāziņo par gatavību finālam ne vēlāk, kā 30 minūtes līdz starta laikam, kā arī 

jānodod patronas pārbaudei. Sportistiem jāziņo par ierāšanos ne vēlāk par 15:00 min. 

pirms starta laika. Komandai atskaita vienu (1) punktu no pirmā sašauta mērķa, ja 

patronas nav nodotas pārbaudei 30 min. līdz starta laikam, vai komandas dalībnieki nav 

paziņojuši par ierāšanos 15 min. pirms starta laika. 

1.19.3.4. Mērķu rādīšana un piešaudes šāvieni. Pirms fināla sākuma jāparāda mērķi, un šāvējiem 

ir atļauta testa šaušana. 

1.19.3.5. Fināla norises procedūra. Finālisti izpilda pa katru mērķi tikai vienu šāvienu 

(sk.1.14.5.2.c). Komandas treneris nosaka, kurš sportists šauj pirmais (vīrietis vai 

sieviete). Sportisti no sešām komandām, kuri šaus pirmie, ieņem pozīcijas uz stāvvietām 

1 – 6 savu starta numuru secībā. Sportistiem, kuri šaus kā otrie, jāizvietojas kopā ar viņu 

komandu treneriem sacensību zonas kreisajā vai labajā pusē. Sportisti, kuri šauj pirmie, 

sacenšas šaušana pa pieciem (5) mērķiem ar parasto rotāciju. Tad viņiem seko pauze, un 

pozīcijas ieņem šāvēji , kuri šauj otrie. Viņi arī sacenšas šaušana pa pieciem (5) mērķiem. 

Pēc katras nomaiņas informators komentē rezultātus un komandu stāvokli. Rotācija 

turpinās, kamēr visas komandas izšaus pa divdesmit pieciem (25) mērķiem (2 labie, 2 

kreisie un viens taisnais mērķis katrai stāvvietai, palaistie pēc nejaušas izvēles; sportisti, 

kuri šauj pirmie, šauj pa 15 mērķiem, bet otrie – pa 10 mērķiem). 

1.19.3.6. Izstāšanās sestajai vietai. Kad visas komandas pabeidza normālo divdesmit piecu (25) 

mērķu sēriju, komanda ar zemāko rezultātu izcīna 6.vietu un izstājas. Vienādu rezultātu 

gadījumā izstājas komanda ar zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru). Finālu 

turpina sportisti, kuri startēja, kā otrie, šaujot pa pieciem (5) mērķiem. 

1.19.3.7. Izstāšanās piektajai vietai. Kad palikušas komandas izšāva pa nākamajiem pieciem (5) 

mērķiem, tātad kopā trīsdesmit (30) mērķi, izstājas komanda ar zemāko rezultātu un 

izcīna 5.vietu. Vienādu rezultātu gadījumā izstājas komanda ar zemāko atlases vietu (ar 

lielāko starta numuru).  Finālu turpina sportisti, kuri startēja, kā pirmie, šaujot pa pieciem 

(5) mērķiem. 

1.19.3.8. Izstāšanās ceturtajai vietai. Kad palikušas komandas izšāva pa nākamajiem pieciem (5) 

mērķiem, tātad kopā trīsdesmit pieci (35) mērķi, izstājas komanda ar zemāko rezultātu un 

izcīna 4.vietu. Vienādu rezultātu gadījumā izstājas komanda ar zemāko atlases vietu (ar 

lielāko starta numuru).  Finālu turpina sportisti, kuri startēja, kā otrie, šaujot pa pieciem 

(5) mērķiem. 

1.19.3.9. Izstāšanās trešajai vietai. Kad palikušas komandas izšāva pa nākamajiem pieciem (5) 

mērķiem, tātad kopā četrdesmit (40) mērķi, izstājas komanda ar zemāko rezultātu un 

izcīna 3.vietu un bronzas medaļas. Vienādu rezultātu gadījumā izstājas komanda ar 

zemāko atlases vietu (ar lielāko starta numuru).  Finālu turpina sportisti, kuri startēja, kā 

pirmie, šaujot pa pieciem (5) mērķiem, bet pēc viņiem šauj sportisti, kuri startēja, kā otrie, 

šaujot pa pieciem (5) mērķiem. 
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1.19.3.10. Zelta un sudraba medaļu izcīņa. Kad palikušas komandas izšāva kopā pa piecdesmit 

(40) mērķiem, tiek noteiktas komandas ar 1. un 2.vietu (zelta un sudraba medaļu 

uzvarētājas). Vienādu rezultātu gadījumā jāizpilda papildus šāvieni saskaņā ar p.1.19.1.8. 

1.19.3.11. Izstāšanos procedūras. Pēc katras izstāšanās stadijas palikušas komandas saglabā savas 

oriģinālas pozīcijas. Piecu mērķu secība punktos 1.19.3.7, 1.19.3.8 un 1.19.3.9 sastāv no 

sastāv no diviem (2) kreisajiem, diviem (2) labajiem un viena (1) mērķa taisni katrai 

komandai, palaistiem pēc nejaušas izvēles. Desmit mērķu secība punktā 1.19.3.10 sastāv 

no  četriem (4) kreisajiem, četriem (4) labajiem un no diviem (2) taisnajiem mērķiem 

katrai komandai, palaistiem pēc nejaušas izvēles. Kopā 25 mērķi augstāk minētajos 

punktos no 1.19.3.7 līdz 1.19.3.10 sastāv no diviem (2) kreisajiem, diviem (2) labajiem un 

no viena (1) taisnā mērķa katrā no piecām stāvvietām katrai komandai. Mērķu secībai 

punktos no 1.19.3.6 līdz 1.19.3.10 jābūt tādai pašai, kā vingrinājuma Tranšejas stends 

individuālā fināla formāta (Noteikumi 1.17.3.1 no a) līdz h). 

1.19.3.12. Komandu medaļu uzvarētāju paziņošana. Kad zelta un sudraba medaļu uzvarētāji ir 

noteikti, žūrijai jāsalasa šaušanas laukumā visas medaļas ieguvušas komandas, un 

informators paziņo bronzas, sudraba un zelta medaļas izcīnījušās komandas. 

 

1.20. Zīmējumi un tabulas 

 

1.20.1. Metamo mašīnu horizontālie leņķi disciplīnā tranšejas stends. 

 

 
Maksimālie horizontālie leņķi 1., 2. un 3. metamajai mašīnai katrā grupā. 

          Mērķiem no mašīnas Nr.1 jākrīt zona A B C. 

          Mērķiem no mašīnas Nr.2 jākrīt zona D E F. 

          Mērķiem no mašīnas Nr.3 jākrīt zona G H I. 

 

1.20.2. Dubletu Tranšejas stenda horizontālie leņķi 
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1.20.3. Metamo mašīnu iestatīšanas leņķi disciplīnā Tranšejas stends (I – IX) 

 

 

Tabula I 

Grupa 
Metamās 

mašīnas Nr. 

Mērķa lidojuma 
virziens 
(grādos) 

Augstums 
 10 m attālumā 

virs līmeņa 
Distance Piezīme 

1 

1 25 L 2,00 m 

76,00 m ±1 m 

 

2 5 K 3,00 m 

3 35 K 1,50 m 

2 

4 45 L 2,50 m 

 

5 10 L 1,80 m 

6 35 K 3,00 m 

3 

7 35 L 3,00 m 

 

8 5 K 1,50 m 

9 45 K 1,60 m 

4 

10 40 L 1,50 m 

 

11 0 3,00 m 

12 25 K 2,60 m 

5 

13 20 L 2,40 m 

 

14 5 L 1,90 m 

15 35 K 3,00 m 
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Tabula II 

Grupa 
Metamās 

mašīnas Nr. 
Mērķa lidojuma 
virziens (grā ) 

Augstums 
 10 m attālumā 

virs līmeņa 
Distance Piezīme 

1 

1 25 L 1,00 m 

76,00 m ±1 m 

 

2 5 K 1,80 m 

3 35 K 2,00 m 

2 

4 40 L 2,00 m 

 

5 0 3,00 m 

6 45 K 1,60 m 

3 

7 45 L 1,50 m 

 

8 0 2,80 m 

9 40 K 2,00 m 

4 

10 15 L 1,50 m 

 

11 5 L 2,00 m 

12 35 K 1,80 m 

5 

13 35 L 1,80 m 

 

14 5 K 1,50 m 

15 40 K 3,00 m 

 

 

 

Tabula III 

Grupa 
Metamās 

mašīnas Nr. 

Mērķa lidojuma 
virziens 
(grādos) 

Augstums 
 10 m attālumā 

virs līmeņa 
Distance Piezīme 

1 

1 30 L 2,50 m 

76,00 m ±1 m 

 

2 0 2,80 m 

3 35 K 3,00 m 

2 

4 45 L 1,50 m 

 

5 5 L 2,50 m 

6 40 K 1,70 m 

3 

7 30 L 2,80 m 

 

8 5 L 3,00 m 

9 45 K 1,50 m 

4 

10 45 L 2,30 m 

 

11 0 3,00 m 

12 40 K 1,60 m 

5 

13 30 L 2,00 m 

 

14 0 1,50 m 

15 35 K 2,20 m 
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Tabula IV 

Grupa 
Metamās 

mašīnas Nr. 

Mērķa lidojuma 
virziens 
(grādos) 

Augstums 
 10 m attālumā 

virs līmeņa 
Distance Piezīme 

1 

1 40 L 3,00 m 

76,00 m ±1 m 

 

2 10 L 1,50 m 

3 30 K 2,20 m 

2 

4 30 L 1,60 m 

 

5 10 K 3,00 m 

6 35 K 2,00 m 

3 

7 45 L 2,00 m 

 

8 0 3,00 m 

9 20 K 1,50 m 

4 

10 30 L 1,50 m 

 

11 5 K 2,00 m 

12 45 K 2,80 m 

5 

13 35 L 2,50 m 

 

14 0 1,60 m 

15 30 K 3,00 m 

 

 

 

Tabula V 

Grupa 
Metamās 

mašīnas Nr.. 

Mērķa lidojuma 
virziens 
(grādos) 

Augstums 
 10 m attālumā 

virs līmeņa 
Distance Piezīme 

1 

1 45 L 1,60 m 

76,00 m ±1 m 

 

2 0 3,00 m 

3 15 K 12,00 m 

2 

4 40 L 2,80 m 

 

5 10 K 1,50 m 

6 45 K 2,00 m 

3 

7 35 L 3,00 m 

 

8 5 K 1,80 m 

9 40 K 1,50 m 

4 

10 25 L 1,80 m 

 

11 0 1,60 m 

12 30 K 3,00 m 

5 

13 30 L 2,00 m 

 

14 10 L 2,40 m 

15 15 K 1,80 m 
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Tabula VI 

Grupa 
Metamās 

mašīnas Nr. 

Mērķa lidojuma 
virziens 
(grādos) 

Augstums 
 10 m attālumā 

virs līmeņa 
Distance Piezīme 

1 

1 40 L 2,00 m 

76,00 m ±1 m 

 

2 0 3,00 m 

3 35 K 1,50 m 

2 

4 35 L 2,50 m 

 

5 10 L 1,80 m 

6 35 K 2,00 m 

3 

7 35 L 2,00 m 

 

8 5 K 1,50 m 

9 40 K 3,00 m 

4 

10 45 L 1,50 m 

 

11 10 K 3,00 m 

12 25 K 2,60 m 

5 

13 25 L 2,40 m 

 

14 5 L 1,50 m 

15 45 K 2,00 m 

 

 

 

 

Tabula VII 

Grupa 
Metamās 

mašīnas Nr. 

Mērķa lidojuma 
virziens 
(grādos) 

Augstums 
 10 m attālumā 

virs līmeņa 
Distance Piezīme 

1 

1 35 L 2,20 m 

76,00 m ±1 m 

 

2 5 K 3,00 m 

3 20 K 3,00 m 

2 

4 40 L 2,00 m 

 

5 0 3,00 m 

6 45 K 2,80 m 

3 

7 40 L 3,00 m 

 

8 0 2,00 m 

9 40 K 2,20 m 

4 

10 45 L 1,50 m 

 

11 5 L 2,00 m 

12 35 K 1,80 m 

5 

13 20 L 1,80 m 

 

14 5 K 1,50 m 

15 45 K 2,00 m 
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Tabula VIII 

Grupa 
Metamās 

mašīnas Nr. 

Mērķa lidojuma 
virziens 
(grādos) 

Augstums 
 10 m attālumā 

virs līmeņa 
Distance Piezīme 

1 

1 25 L 3,00 m 

76,00 m ±1 m 

 

2 5 L 1,50 m 

3 20 K 2,00 m 

2 

4 40 L 1,50 m 

 

5 0 3,00 m 

6 45 K 2,80 m 

3 

7 35 L 3,00 m 

 

8 5 K 2,50 m 

9 45 K 2,00 m 

4 

10 45 L 1,80 m 

 

11 0 1,50 m 

12 30 K 3,00 m 

5 

13 30 L 2,00 m 

 

14 10 L 3,00 m 

15 15 K 2,20 m 

 

 

Tabula IX 

Grupa 
Metamās 

mašīnas Nr. 

Mērķa lidojuma 
virziens 
(grādos) 

Augstums 
 10 m attālumā 

virs līmeņa 
Distance Piezīme 

1 

1 40 L 3,00 m 

76,00 m ±1 m 

 

2 0 1,80 m 

3 20 K 3,00 m 

2 

4 15 L 3,00 m 

 

5 10 K 1,50 m 

6 35 K 2,00 m 

3 

7 45 L 1,60 m 

 

8 0 2,80 m 

9 30 K 3,00 m 

4 

10 30 L 2,00 m 

 

11 5 K 2,00 m 

12 15 K 3,00 m 

5 

13 35 L 2,90 m 

 

14 0 1,60 m 

15 45 K 2,20 m 
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1.21.  Disciplīnas Automātiskais Tranšejas stends sacensību 
noteikumi 

 
1.21.1. Atšķirības no vingrinājuma Tranšejas stends 

1.21.1.1. Šaušanas laukums un tranšeja 

        Šaušana vingrinājumā Automātiskais tranšejas stends notiek laukumā, kurā ir 

uzstādīta tikai viena mērķu metamā mašīna  piecpadsmit (15) metru attālumā pirms 

šaušanas vietas Nr.3 (sk.zīm.). Metamās mašīnas mehānisms ir ieprogrammēts tā, ka mērķi 

tiek padoti haotiski, ar dažādiem leņķiem un  lidojuma augstumu. Ikreiz mērķis (šķīvītis) 

tiek palaists dažādos virzienos, mainoties tā lidojuma leņķim gan pa vertikāli, gan pa 

horizontāli. 

 Metamo mašīnu uzstāda speciālajā tranšejā ar sekojošiem izmēriem: garumā – 2 m, 

platumā – 4 m, dziļumā – 2 m. 

 

1.21.2. Mērķu lidojuma tālums, izlidošanas leņķi un trajektoriju augstums 

  Mērķa lidojuma trajektoriju pirms palaišanas  noteikt nav iespējams. Metamā mašīna 

izmet mērķi ar akustiskās ierīces (mikrofona) palīdzību vai manuāli. 

Metamo mašīnu noregulē tā, lai labā bezvēja laikā pareizi palaista mērķa divu (2) m 

augstumā  un desmit (10) m attālumā no tranšejas lidojuma attālums būtu septiņdesmit 

pieci (75) ± 1 m. Horizontālajā virziena mērķiem jālido teritorijā, ierobežotājā ar leņķiem 

ne vairāk par 45° un ne mazāk par 30°  pa labi un pa kreisi no ”centrālās” līnijas , kura 

vizuāli iet caur šaušanas pozīciju Nr.3 un tranšejas centru. 
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Izmēri: 

Šaušanas stāvvieta – kvadrāts 1 m x 1 m, attālums starp stāvvietām – 3,0 m – 3,3 m 

A – mērķu metamās mašīnas būdas priekšējas malas centrs*; 

B – distances marķieris; 

AB – mērķa distance 75,0 m ± 1,0 m lai labā bezvēja laikā pareizi palaista mērķa divu (2) m augstumā  un     

desmit (10) m attālumā no tranšejas lidojuma attālums būtu septiņdesmit pieci (75) ±5 m; 

AU = 14,1 m       AV = 11,5 m        UV = 4,2 m       VW = 5,8 m   BC = 38,8 m     CD = 19,6 m 

CAC = Mērķu izplatīšanas minimālais laukums; 

DAD = Mērķu izplatīšanas maksimālais laukums; 

Mērķis tiek palaists tā, lai tā lidojums horizontālajā plaknē būtu ne zemāk par 1,5 m un ne augstāk par 3,5 m 

(± 0,1 m) virs mērķu metamās mašīnas būdas jumta plaknes 10 m attālumā uz priekšu no tranšejas 

priekšpuses;  
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*Mērķu metamās mašīnas pagrieziena punkts ir jāuzstāda 0,5 m ± 0,1 m attālumā no A un 0,5 m zem 

būdas jumta priekšpuses, kam jābūt vienā līmenī ar šaušanas marķējumiem. 

 

1.21.2.1. Šaušanas pozīcijas 

 Laukumam ir piecas (5) šaušanas  stāvvietas  ar izmēriem 1 m x 1 m katrai, kuras ir 

izvietotas uz vienas līnijas. Šaušanas vietas ir izvietotas piecpadsmit (15) m attālumā no 

tranšejas priekšējās malas, kurā ir uzstādīta metamā mašīna. 

Šaušanas vietām jābūt vienā līmenī, to izmēri ir 1 m x 1 m. Vieta sestajam šāvējam 

atrodas kreisajā pusē aiz šaušanas  stāvvietas Nr.1. Šaušanas stāvvieta Nr.3 atrodas uz 

iedomājamās līnijas, kas iet caur metamās mašīnas centru un ir perpendikulāra tranšejas 

priekšējai malai. Šaušanas vietas Nr.1, Nr.2, Nr.4 un Nr.5 atrodas attālumā 3 m un 6 m pa 

kreisi un pa labi no centrālas līnijas. Šaušanas stāvvieta Nr. 6 jāatrodas pa kreisi un aiz 

šaušanas stāvvietas Nr. 1.(skat. shēmu). 

 

1.21.2.2. Patronas 

Šajā vingrinājumā izmanto gludstobra bises ar kalibru ne lielāku par 12,  ar maksimāli 

atļautu skrošu lādiņu svaru 28 g un skrošu diametru,  ne lielāku par 2,5 (± 0,1) mm. 

 

1.21.2.3. Šaušanas sērija 

Šaušanas sērija sastāv no divdesmit pieciem (25) mērķiem. Pa katru mērķi drīkst 

izdarīt divus (2) šāvienus. Vienu sašauto mērķi ieskata šāvējam kā vienu punktu. Par 

uzvarētāju kļūst sportists, kuram ir vairāk sašauto mērķu un attiecīgi ir vairāk punktu. 

Prasību par šaušanas sēriju skaitu nav. To izvēlas sacensību organizatori, norādot šādu 

informāciju sacensību Nolikumā. 

 

1.21.3. Sērijas izpildes kārtība: 

a) Katrs dalībnieks ar pietiekošo patronu skaitu un visu nepieciešamo inventāru sērijai 

ieņem šaušanas stāvvietu no 1 līdz 5 atbilstoši šaušanas protokolam; 

b) Sestajam sportistam jāatrodas šaušanas vietā Nr.6 (aiz šaušanas vietas Nr.1), un jābūt 

gatavam pāriet uz  šaušanas vietu Nr.1, tiklīdz pirmais sportists izšaus pa pareizu 

mērķi, un šāviena rezultāts tiks ieskaitīts; 

c) Laukuma tiesnesim jāizpilda visas iepriekšējās procedūras (uzvārdu un numuru 

salīdzināšana, sānu tiesnešu esamība, piešaudes šāvieni, mērķu palaišana u.c.) un 

jādod komanda „STARTS”. 

 

1.21.4. Šaušanas kārtība: 

a) Ja pirmais sportists ir gatavs šaušanai, viņš iepleco bisi un skaidri dod balss komandu, 

pēc kā momentāni jābūt palaistam mērķim; 

b) Ja šāviena (šāvienu) rezultāts ir zināms, to pašu dara otrais sportists, pēc tam trešais 

u.tt.; 

c) Pēc sportista komandas mērķim jābūt palaistam momentāni, pieļaujamā aizkavēšana 

nedrīkst pārsniegt cilvēka reakcijas laiku pogas nospiešanai (ja mērķa palaišana notiek 

manuāli); 

d) Pa katru mērķi var  izdarīt divus (2) šāvienus, izņemot fināla sērijās un pāršaudēs, kad 

bisē drīkst ielādēt tikai vienu (1) patronu. Ja sportists finālā izdarījis divus (2) šāvienus,  

tad mērķi paziņo „GARĀM”, neatkarīgi no tā, ka mērķis tika sašauts ar vienu no šiem 

šāvieniem; 

e) Kad sportists Nr.1 izšāvis pa pareizu mērķi, viņam jāgatavojas pārējai uz šaušanas 

vietu Nr.2, kad  šāvienu pa pareizu mērķi izdarījis sportists, kurš atrodas šaušanas vietā 
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Nr.2. Citi grupas sportisti citās šaušanas vietās rīkojas tāpat, pēc kārtas pārvietojoties 

no kreisās puses pa labi; 

f) Šī secība turpinās, kamēr katrs sportists izdarīs šāvienus pa 25 mērķiem; 

g) Pēc sērijas sākuma sportists, gatavojoties šāvienam, drīkst aizvērt bisi tikai tad, kad 

iepriekšējais sportists izpildījis savu kārtējo šāvienu (-us); 

h) Pēc šāviena pa mērķi sportists nedrīkst pamest šaušanas  stāvvietu, kamēr sportists no 

labās puses nav izšāvis pa pareizu mērķi, un rezultāts nav paziņots, izņemot šaušanas 

stāvvietu Nr.5. Šajā gadījumā sportistam nekavējoties jāpāriet uz šaušanas stāvvietu 

Nr.6, netraucējot sportistiem, kas atrodas uz šaušanas līnijas; 

i) Pārejot starp šaušanas stāvvietām no Nr.1 līdz Nr.5 bises jāpārnes atvērtas, bet pārejot 

starp šaušanas vietām no Nr.5 uz Nr.6 un no Nr.6 uz Nr.1 bisēm jābūt atvērtām uz 

izlādētām; 

j) Pirms aiziešanas no šaušanas laukuma katram sportistam jāparaksta rezultātu uzskaites 

protokols. Jebkuram sportistam, kurš pielādē bisi šaušanas vietā Nr.6 vai pārnes 

pielādētu bisi no vietas Nr.5 uz vietu Nr.6, Laukuma tiesnesis izsaka brīdinājumu 

(dzeltenā kartiņa), atkārtošanas gadījumā vienas sērijas laikā – diskvalifikācija; 

k) Pārejot no vienas šaušanas vietas uz otro, sportists nedrīkst traucēt sportistiem un 

tiesnešiem.  

1.21.5.  Sagatavošanās laiks šāvienam 

a) Sportistam jāieņem sava šaušanas vieta, jāaizver bise un jādod komanda mērķa 

palaišanai desmit (10) sekunžu laika pēc tam, kad iepriekšējais sportists izšāvis pa 

pareizu mērķi, un rezultāts tika ieskaitīts, vai arī pēc Laukuma tiesneša komandas 

„STARTS”; 

b) Ja sportists pārkāpa šo laika ierobežojumu, viņam uzliek šajos noteikumos paredzēto 

sodu; 

c) Ja šaušanas grupa sastāv no pieciem vai mazāk sportistiem, sagatavošanas laiku 

palielina sakarā ar nepieciešamo papildus laiku pārējai no vietas Nr.5 uz šaušanas 

vietu Nr.1; 

d) Kvalifikācijas sacensību laikā ierobežojumu šāvienam sagatavošanas laikam kontrolē 

Laukuma tiesnesis. Pāršaudēs pirms fināliem, kā arī finālos, laika kontrole notiek ar 

elektroniskiem taimeriem, kurus vada norīkotais tiesnesis. 

 

1.21.6. Pārtraukums šaušanā 

       Ja sērija tika pārtraukta tehniskā bojājuma dēļ, bet ne sportista vainas dēļ, vairāk kā par 

piecām (5) minūtēm, tad pirms sērijas turpinājuma jāparāda viens mēķis. 

        

1.21.6.1. Regulārs mērķis 
Jebkurš mērķis, kuru izsauca sportists, un kurš atbilst p.1.21.2 prasībām, tiek 

uzskatāms par regulāru. 

 

1.21.6.2. Neregulārs mērķis 

Jebkurš mērķis, kura lidojuma trajektorija atšķiras no p.1.21.2 prasībām ar leņķi, 

augstumu vai lidojuma tālumu, tiek uzskatāms par neregulāru. 

 

1.21.7. Atteikšanās no mērķa 

Sportists drīkst atteikties no mērķa, ja: 

a) Mērķis netika palaists momentāni pēc sportista komandas; 

b) Laukuma tiesnesis piekrita, ka sportists pēc tā, kad viņš izsauca mērķi, kaut kādā  

veidā tika traucēts no ārienes; 
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c) Laukuma tiesnesis piekrita, ka mērķis nebija pareizs. 

   Sportista darbību kārtība – sportistam, kurš grib atteikties no mērķa, jāmaina stāja, 

jāatver bise un jāpaceļ roka. Tad Laukuma tiesnesis pieņem lēmumu. 

 

1.21.8. Komanda „NAV MĒRĶA”     

1.21.8.1. Komanda „NAV MĒRĶA” jādod, ja mērķis neatbilst šiem noteikumiem: 

a) Komandas „NAV MĒRĶA” padošana ir Laukuma tiesneša pienākums; 

b) Mērķis, kuru Laukuma tiesnesis pasludināja „NAV MĒRĶA”, vienmēr jāatkārto 

(neatkarīgi, vai to sašāva vai ne). Sportists nav tiesīgs atteikties no atkārtotā mērķa; 

c) Laukuma tiesnesim jācenšas padot komandu „NAV MĒRĶA” līdz sportista 

šāvienam. Tomēr, ja tiesnesis devis komandu „NAV MĒRĶA” sportista šāviena laikā 

vai uzreiz pēc tā, Laukuma tiesneša lēmums ir jāpilda un mērķis ir jāatkārto, 

neatkarīgi no tā, vai mērķis tika sašauts vai nē.  

 

1.21.8.2. Mērķis jāpasludina kā „NAV MĒRĶA”, neatkarīgi no tā, vai sportists šāva vai nē, ja:  

a) Tika palaists „bojāts” vai neregulārs mērķis; 

b) Palaistais mērķis acīmredzot atšķiras ar krāsu no mērķiem, kurus izmantoja 

sacensībās vai treniņos; 

c) Tika palaisti uzreiz divi (2) mērķi; 

d) Sportists izšāva ne savā kārtā; 

e) Pa to pašu mērķi šāva arī cits sportists; 

f) Laukuma tiesnesis piekrita, ka sportists pēc mērķa izsaukšanas tika traucēts no 

ārienes; 

g) Laukuma tiesnesis konstatēja pirmo šaušanas stāvvietas robežu pārkāpumu       

izpildāmajā sērijā; 

h) Laukuma tiesnesis konstatēja pirmo laika pārkāpumu, sagatavojoties šāvienam; 

i) Laukuma tiesnesis, kādu iemeslu dēļ, nevar noteikt, vai mērķis tika sašauts vai nē. 

Šinī gadījumā pirms lēmuma pieņemšanas viņam jākonsultējas ar sānu tiesnešiem; 

j) Šāviens notika nepatvaļīgi līdz komandai. Ja sportists izdarīja otro šāvienu, rezultātu 

ieskaita; 

k) Pirmais šāviens – netrāpījums („GARĀM”), bet otrais šāviens nenotika bises 

bojājuma dēļ. Šajā gadījumā pirmā šāviena rezultātu paziņo „GARĀM”, bet mērķi 

atkārto līdz otrā šāviena rezultāta noteikšanai. Ja mērķis tika sašauts ar pirmo šāvienu, 

paziņo „GARĀM”. 

 

1.21.8.3. Mērķi pasludina kā „NAV MĒRĶA”, ja šāvējs nav izšāvis un: 

a) Mērķis tika palaists pirms sportista komandas; 

b) Mērķis tika palaists ar aizkavēšanos (sk. piezīmi); 

c) Mērķa trajektorija nebija pareiza (sk. piezīmi); 

d) Notika ieroča vai patronas pieļaujamā kļūme; 

e) Pirmajā sportista šāvienā notika ieroča vai patronas pieļaujamā kļūme, un sportists 

neizdarīja otro šāvienu. Ja otrais šāviens tika izdarīts, šāviena rezultāts jāieskaita. 

Piezīme: ja Laukuma tiesnesis nepadeva komandu „NAV MĒRĶA” pirms vai uzreiz pēc 

sportista šāvieniem, bet šāviens pa mērķi tika izdarīts, tad nekādas pretenzijas netiks 

pieņemtas, pat ja tām pamatā ir palaišana pirms laika vai palaišanas aizturēšana vai mērķa 

lidojuma novirze no trajektorijas. Jebkurā gadījumā, ja sportists izšāva, rezultāts ir 

jāieskaita. 

 

1.21.8.4. Mērķi pasludina kā netrāpījumu ar komandu „GARĀM”, ja: 
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a) Tas nav sašauts lidojuma laikā; 

b) Mērķis tikai „dūmoja”, bet no tā neatdalījās neviena redzama mērķa daļa; 

c) Sportists bez attaisnojoša iemesla neizšāva pa regulāru mērķi, kuru palaida pēc viņa 

komandas; 

d) Pēc ieroča vai patronas kļūmes sportists atvēra bisi vai pieskārās drošinātajam, pirms 

bisi pārbaudīja Laukuma tiesnesis; 

e) Sportistam  tajā pašā sērijā notika trešā vai nākamā ieroča vai patronas kļūme; 

f) Pirmais šāviens – GARĀM, un sportists nav varējis izdarīt otro šāvienu, jo aizmirsa 

ielādēt otro patronu vai noņemt patronu padeves ierobežotāju pusautomātiskās bises 

magazīnai, vai bisei pēc pirmā šāviena ieslēdzās drošinātājs; 

g) Sportists nevarēja izšaut tāpēc, kā nav atdrošinājis bisi vai aizmirsis to  pielādēt; 

h) Sportists pārkāpa šāvienam atļauto sagatavošanās laiku, un viņam jau bija brīdinājums  

(dzeltenā kartiņa) šajā sērijā (1.15.3.7); 

i) Sportists pārkāpa šaušanas stāvvietas robežas, un viņam jau bija brīdinājums (dzeltenā 

kartiņa) šajā sērijā (1.15.3.7). 

 

1.21.9. Sacensību programma 

a) Pēc sacensību rīkotāju ieskatiem, var rīkot sacensības ar vai bez fināliem; 

b) Sacensību ieskaites sēriju skaits 2 – 4 vienas dienas sacensībās un 5 – 8 divu dienu 

sacensībās, kam jābūt norādītam sacensību nolikumā. 

1.21.10. Vērtēšana 

1.21.10.1. Sacensības ar fināliem 
a) Individuālās vietas no 7. līdz pēdējai, nosaka atbilstoši sašauto mērķu skaitam 

sacensību kvalifikācijas programmā. 

b) Individuālās vietas no 1 – 6 nosaka pēc fināla rezultātiem. 

c) Finālus organizē un izpilda līdzīgi kā Tranšejas stendā, vadoties pēc Noteikumu 

punkta 1.17.3.1. 

1.21.10.2. Sacensības bez fināliem 

 a)  Individuālās vietas nosaka atbistoši sašauto mērķu skaitam sacensību ieskaites sērijās. 

1.21.11. Vietu noteikšana vienādu rezultātu gadījumā 

1.21.11.1. Individuālās sacensības 
a) Individuālo dalībnieku godalgotās vietas vienādu rezultātu gadījumā nosaka pāršaudēs 

līdz pirmajai kļūdai, šaujot pa mērķi ar vienu patronu no 1. šaušanas pozīcijas, ja rezultāts 

nav izšķirts, šauj no 2. pozīcijas un tā uz priekšu, līdz noteikts pāršaudes uzvarētājs; 

b)  Vienāda kvalifikācijas rezultāta gadījumā, fināla numuru noskaidrošanai izmanto 

pāršaudi, kāda aprakstīta iepriekšējā punktā. 

1.21.11.2. Komandu sacensības 

a) Vienāda rezultāta gadījumā uzvar komanda, kuras dalībnieks izcīnījis augstāku 

individuālo vietu. 

 


