
LŠF stenda un medību šaušanas sekcija 
Apstiprina:___________ 

sekcijas viceprezidents Ivars Briedis 
 

NOLIKUMS 
2020. gada Latvijas Republikas kausa izcīņa apaļā stenda un tranšejas stenda šaušanā.  

 

1.  Latvijas kausa izcīņas grafiks: 

1) Apaļais stends: 

Posma Nr. Sākums, plkst.* Datums Vieta 

1. posms 10:00 13. jūnijs Kuldīga 

2. posms 10:00 11. jūlijs Rēzekne 

3. posms 10:00 29.augusts Kuldīga 

finālposms 10:00 12-13sept. Kuldīga 
 

2) Tranšejas stends 

Posma Nr. Sākums, plkst.* Datums Vieta 

1. posms 10:00 13. jūnijs Kuldīga 

2. posms 10:00 29.augusts Kuldīga 

finālposms 10:00 12.-13. sept. Kuldīga 
 

Ieroči, munīcija – munīcija 24 gr. patronas ar skrošu diametru ne lielāku par 2,5mm. 

2. Programma kategorijās – vīrieši, juniori, sievietes: 

1) Apaļajā stendā kvalifikācija no 75 p. = 1.diena (3x25) + fināls pēc ISSF 2017. gada 

noteikumiem; 

2) Tranšeju stendā kvalifikācija no 75 p. = 1.diena (3x25) + fināls pēc ISSF 2017. gada 

noteikumiem; 

3) Junioru konkurencē piedalās zēni un meitenes, kas dzimuši 2000. gadā un jaunāki. 

4) Komandu ieskaitē tiek ņemti vērā divi labākie vīriešu kvalifikācijas rezultāti + labākais 

juniora vai sievietes kvalifikācijas rezultāts, kas dod punktu summu no 225 mērķiem.  

5) Finālus šauj tikai vīriešu kategorijā, pārējās kategorijās vietas sadala pēc kvalifikācijas 

rezultāta. 

3. Dalības maksa: 

1) Vīriešiem - 35.00 EUR; 

2) Katra komanda1 junioru vai sievieti katrā disciplīnā piesaka BEZ MAKSAS, bet katrs 

nākamais vai individuāli startējošs - 20 EUR.  

3) Komandu startam nav papildus maksas. 

 

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

www.sasa.lv vai spiežot šeit ne vēlāk, kā  dienu pirms sacensību pirmās dienas. Ja dalībnieks 

ieradies uz sacensībām un nav veicis online reģistrāciju, jāmaksā papildus dalības maksai 

10.00 EUR vai var tikt nepielaists sacesībām, ja pieteikušies 36 dalībnieki attiecīgajā 

disciplīnā. 

2) Vērtēšana: 

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

komandas, kas nomaksājušas 2020. gada biedru naudu 100.00 EUR un ir 

iesnieguši LŠF sarakstu ar šāvējiem, kas pārstāvēs attiecīgo formējumu (saraksts 

iesniedzams e-pastā upelnieksdainis@gmail.com, līdz katras disciplīnas pirmā 

posma online pieteikšanās beigām). Sezonas gaitā komandas drīkst papildināt šo 

sarakstu ar jauniem dalībniekiem, bet katram šāvējam ir tiesības pāriet no vienas 

komandas uz citu, vienu reizi sezonā līdz 3. Latvijas kausa izcīņas posmam. 

b. Minimālais komandas sastāvs – 2 vīrieši un 1 juniors vai sieviete (komanda par 

pilnu tiek uzskatīta arī, ja komandā ir 1vīrietis un 2 juniori/sievietes, vai arī visa 

komanda sastāv no junioriem/sievietēm). Katrā komandā drīkst pieteikt līdz 3 

vīriešiem no kuriem vertēs 2 labākos. Junioru vai sieviešu skaits katrā komandā ir 

bez ierobežojuma, ieskaitei vērtē labāko. 

http://www.sasa.lv/
http://www.sasa.lv/stenda/2014/sacensibas#03
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c. Pilnai komandas ieskaitei juniora punktus var nest arī vīrietis, kura kvalifikācijas 

rezultāta summu dala uz pusēm un pieskaita kopējai komandas punktu summai, šajā 

gadījumā komandu veido tikai vīrieši. Konkrētais šāvējs jānorāda pirms 

sacensību sākuma. 

d. Katrs LŠF kolektīvais biedrs vienās sacensībās var piedalīties ar vairākām 

komandām. 

e. Katram šāvējam ir tiesības pāriet no vienas komandas uz citu, vienu reizi sezonā līdz 

pirmspēdējam Latvijas kausa izcīņas posmam. 

f. Komandu vērtējumā nepilnās komandas vērtē aiz pilnajām.  

g. Vienāda rezultāta gadījumā augstāka vieta tiek piešķirta tai komandai, kuras 

dalībniekam ir augstāka individuālā vieta vīriešu konkurencē. 

h. Vienādu individuālo rezultātu gadījumā par iekļūšanu finālā un fināla numuru, kā arī 

par godalgotajām vietām, tiek veikta pāršaude saskaņā ar ISSF 2017. gada 

noteikumiem. 

i. Latvijas kausa izcīņas finālposmā tiek noskaidroti 2020. gada kausa ieguvēji vīriešu, 

junioru un sieviešu individuālajā vērtējumā, vērtējot divus labākos posmus no 

pirmajiem trim + finālposms, kuru vērtē obligāti. Punktus piešķir par kvalifikācijā 

uzstādīto rezultātu un par izcīnīto vietu posmā pēc sekojošas shēmas: 

1) Kvalifikācijā punktus aprēķina pēc formulas: 

 

P = 25 – (R – Rav); 

 

kur    P – Iegūtais punktu skaits posmā; 

 R – 1. vietas rezultāts kvalifikācijā; 

 Rav – attiecīgās vietas rezultāts kvalifikācijā. 

 

2) 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 

kvalifikācijas rezultāta īpašnieks jebkurā no ieskaitītajām sacensībām.  

j. Komandu vērtējumā punktus posmā saņem tikai par izcīnīto vietu pēc tādas pašas 

shēmas kā individuāli par izcīnīto vietu posmā. 

k. Komandu kopvērtējumā summē katrā posmā iegūtos punktus. Finālposmā 

komandām tiek piešķirti dubultpunkti (Piemēram, 1. vieta saņem 25x2=50 punktus). 

l. Junioriem un Sievitēm kopvērtējuma punktus dod izcīnītā vieta, punktus piešķirot 

pēc līdzīga principa kā aprakstīts punktā “i. 2)”. Vienāda kopvērtējuma punktu vai 

vienāda posma rezultāta gadījumā notiek pāršaude – apaļajā stendā dubleti uz ceturtā 

galdiņa, tranšejas stendā pa zināmu mērķi ar vienu patronu. 

5. Apbalvošana: 

1) Katrā kausa posmā individuāli pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar piemiņas kausu 

un diplomu. 

2) Sezonas individuālā vīriešu vērtējuma uzvarētājam kopvērtējumā tiek piešķirts 

Latvijas ceļojošais kauss. 

3) Sezonas kopvērtējumā visās vērtējumu grupās pirmajām trim vietām piešķir 

piemiņas kausus, finālposma apbalvošanas ceremonijā. 

4) Ja viena posma ietvaros kādā no vērtējumiem dalībnieku skaits ir bijis mazāks par 4, 

tad 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo tikai ar diplomiem.  

5) 1.-3. vietu izcīnījušās komandas katrā posmā apbalvo ar diplomiem. 

6) Sezonas kopvērtējumā labākās trīs komandas apbalvo ar patronām: 1 vieta – 2000gb; 

2. vieta – 1500gb; 3. vieta – 1000gb. 

6. Informācija –  www.sasa.lv;  tālr.:26159558 (Dainis Upelnieks), e-pasts: upelnieksdainis@gmail.com  

 

* Sacensību sākums var mainīties atkarībā no pieteikto dalībnieku daudzuma. 

http://www.sasa.lv/
mailto:upelnieksdainis@gmail.com

