
 

Apstiprinu: ___________ 

LŠF Stenda un medību šaušanas sekcijas viceprezidents Ivars Briedis 

 

 

NOLIKUMS 
2014. gada Latvijas Republikas kausa izcīņa stenda šaušanā – apaļais stends un 

tranšejas stends. 

 

 

 

1. 2014. Gada Latvijas kausa izcīņas grafiks: 

1) Apaļais stends: 

Posma Nr. Sākums, plkst. Datums Vieta 

1. posms 10:00 5. aprīlis Alojas MK šautuve, Alojā 

2. posms 10:00 3. maijs Zemgaļu šautuve, Bauskā 

3. posms 10:00 21. jūnijs Zemgaļu šautuve, Bauskā 

4. posms 10:00 26. jūlijs Zemgaļu šautuve, Bauskā 

finālposms 10:00 23. augusts Lāčkoku šautuve, Grobiņā 

2) Tranšejas stends: 

Posma Nr. Sākums, plkst. Datums Vieta 

1. posms 10:00 3. maijs Zemgaļu šautuve, Bauskā 

2. posms 10:00 21. jūnijs Zemgaļu šautuve, Bauskā 

3. posms 10:00 26. jūlijs Zemgaļu šautuve, Bauskā 

finālposms 10:00 23. augusts Lāčkoku šautuve, Grobiņā 

 

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

2,5mm. 

2. Programma: 

1) Individuālajā ieskaitē dalībnieki šauj 4 kvalifikācijas sērijas, seši labākie šauj 

pusfinālu un četri labākie pusfinālisti šauj finālus, attiecīgi par pirmo un trešo 

vietu – jaunie ISSF noteikumi. 

2) Junioru ieskaite tiek vērtēta no kvalifikācijas rezultāta. 

3) Komandu ieskaitē tiek ņemts vērā dalībnieku kvalifikācijas rezultāts – punktu 

summa no 300 (2 vīrieši un juniors). 

3. Dalības maksa: 

1) Vīriešiem 30.00 EUR; 

2) Junioriem  20.00 EUR. 

 

4. Latvijas kausa izcīņas noteikumi: 
1) Pieteikšanās - uz sacensībām dalībnieki piesakās elektroniski aizpildot 

reģistrāciju www.sasa.lv vai spiežot šeit ne vēlāk, kā 2 dienas pirms sacensību 

pirmās dienas. Ja dalībnieks ieradies uz sacensībām un nav veicis elektronisko 

reģistrāciju, jāmaksā papildus dalības maksai 5,00 EUR. 

2) Vērtēšana: 

a. Komandu vērtējumā piedalās tikai LŠF kolektīvo biedru (juridisko 

personu) komandas, kas nomaksājušas 2014.gada biedru naudu 70.00 

EUR. Katrs kolektīvais biedrs vienās sacensībās var piedalīties ar 

vairākām komandām, bet Latvijas kausa izcīņas finālā, ja kāda 

komanda iekļuvusi starp astoņām labākajām, ar vienu komandu, kuras 

sastāvu brīvi nosaka no sava biedru vidus. Komandu vērtējumā 

http://www.sasa.lv/
http://www.sasa.lv/stenda/2014/sacensibas#03
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nepilnās komandas vērtē aiz pilnajām. Vienāda rezultāta gadījumā 

augstāka vieta tiek piešķirta tai komandai, kuras dalībniekam ir 

augstāka individuālā vieta. 

b. Vienādu individuālo rezultātu gadījumā par iekļūšanu pusfinālā vai 

finālā, kā arī par godalgotajām vietām, tiek veikta pāršaude. 

c. Latvijas kausa izcīņas finālposmā tiek noskaidroti 2014. gada kausa 

ieguvēji vīriešu un junioru individuālajā vērtējumā - apaļajā stendā, 

summējot trīs augstvērtīgāko posmu punktus no pirmajiem četriem 

kausu posmiem + finālposms, kuru vērtē obligāti un tranšejas stendā 

vērtē divus labākos posmus no pirmajiem trijiem + finālposms, kuru 

vērtē obligāti. Punktus piešķir par kvalifikācijas uzstādīto rezultātu un 

par izcīnīto vietu posmā pēc sekojošas shēmas: 

Kvalifikācijā punktus aprēķina pēc formulas: 

 

P = 25 – (R – Rav); 

 

kur    P – Iegūtais punktu skaits posmā; 

 R – 1. vietas rezultāts no 100 mērķiem; 

 Rav – attiecīgās vietas rezultāts no 100 mērķiem. 

 

Punktu sadalījums par ieņemto vietu posmā: 

1.vieta – 25 punkti; 2.vieta – 18 punkti; 3.vieta – 15 punkti; 4.vieta – 

12 punkti; 5.vieta – 10 punkti; 6.vieta – 8 punkti; 7.vieta – 6 punkti; 

8.vieta – 4 punkti; 9.vieta – 2 punkti; 10.vieta – 1 punkts. 
    

Kopvērtējumā vienādu punktu gadījumā augstāko vietu ieņem 

augstākā rezultāta īpašnieks jebkurā no ieskaitītajām sacensībām.  

d. Komandu  vērtējumā apaļajā stendā summē trīs labākās iegūtās vietas 

pirmajos četros kausa posmos + finālposms, tranšejas stendā summē 

divas labākās iegūtās vietas pirmajos trijos posmos + finālposms. 

e. Junioru grupā piedalās sievietes bez vecuma ierobežojuma un jaunieši, 

kas dzimuši 1994.gadā un jaunāki. Ja junioru grupas dalībnieks uzrāda 

augstvērtīgu rezultātu vīriešu grupā, viņš turpina sacensības vīriešu 

konkurencē un saņem dubultvērtējumu gan starp junioriem, gan starp 

vīriešiem. 
6. Apbalvošana: 

1) Katrā kausa posmā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas 

kausu un diplomu. 

2) Finālposmā tiek apbalvoti kopvērtējuma uzvarētāji ar ceļojošo kausu. 

3) Ja viena posma ietvaros kādā no vērtējumiem dalībnieku skaits ir bijis 

mazāks par 4, tad 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo tikai ar diplomiem.  

4) Junioru konkurencē, ja dalībnieku skaits mazāks par 4, apbalvo tikai 

labāko. 
5) Apbalvošanu veic Latvijas Šaušanas federācija. 

7. Informācija –  www.sasa.lv; tālr.:26185699 (Ivars Briedis) 

http://www.sasa.lv/
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Kompakt sportings „Pavasaris 2014”  

nolikums. 
 

Mērķis un uzdevums: Propagandēt un veicināt stenda šaušanu, stimulēt regulāras nodarbības un 

noskaidrot labākos šāvējus stenda šaušanā. 

 

Vieta: Sacensības notiks 2014. gada 3. maijā, Bauskas rajona Īslīces pagasta 

stenda šautuvē, paralēli Latvijas kausa posmam stenda šaušanā. 

 

Laiks: Dalībnieku ierašanās līdz   plkst. 9.30.  

Dalībnieku pieteikšanās  līdz. plkst. 10.00 

Sacensību sākums  plkst.10.00 

 

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

 

Sacensību dalībnieki: Sacensībās piedalās SK “Bauskas Zemgaļi” biedri, Eiropas Savienības 

stenda šāvēji, mednieki un pārējie interesenti. 

 

Programma: Kvalifikācija 75 mērķi + pusfināls 20 mērķi + fināls 20 mērķi. 

 Pusfinālā un finālā šauj 10 dubletu sēriju. 

 Pusfinālā startē 6 labāko rezultātu īpašnieki kvalifikācijā. 

Finālā par I vietu – 1. un 2. rezultāta īpašnieki pusfinālā. 

Finālā par III vietu – 3. un 4. rezultāta īpašnieki pusfinālā. 

Katrs sportinga dalībnieks drīkst piedalīties paralēli vienā no stenda 

šaušanas disciplīnām – apaļajā vai tranšejas stendā. 

 

Vērtēšana: Pieaugušo konkurencē godalgotās vietas tiek noskaidrotas finālos, 

kvalifikācijas rezultāts netiek summēts ar pusfināla un fināla rezultātu.  

Junioru grupā rezultātu vērtē no 75 mērķiem. 

Junioru grupā piedalās 1994. gadā dzimuši jaunieši un sievietes bez 

vecuma ierobežojuma. 

 

Apbalvošana: 1. - 3. vietas ieguvējus apbalvo ar piemiņas balvu un diplomu.  

 Junioru grupā apbalvo 1. - 3. vietas ieguvējus apbalvo ar piemiņas balvu 

un diplomu, ja piedalās mazāk kā 4 dalībnieki, apbalvo tikai labāko. 

 

Dalības maksa: Pieaugušajiem – 25,00 EUR, junioriem – 15,00 EUR. 

 

Komercsacensības: Sacensību dienā dalībnieki, ja vēlas,  maksā dalības maksu 

komercsacensībām un visu balvu fondu saņem 1. vietas ieguvējs. Par 

dalības maksu vienojas sacensību dienā. 

 

Munīcija: 24-28 g. patronas. 

 

Informācija: Dainis Upelnieks, mob.:26-159-558  


