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1.SACENSĪBU ORGANIZĒŠANA UN SACENSĪBU DALĪBNIEKI  

1.1. Sacensību organizēšana disciplīnā SK-100 notiek saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu 
aprites likumu un kārtību, kāda noteikta šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos, 
kuri reglamentē sporta sacensību organizēšanu un norisi Latvijas Republikā. 

1.2. Sacensībās atļauts piedalīties ikvienai fiziskai personai, kura samaksājusi sacensību 
dalības maksu, apguvusi nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar ieroci un atbilst 
normatīvo aktu prasībām par vecuma ierobežojumiem. 

1.3. Sacensības notiek starp individuāliem dalībniekiem un komandām (3 dalībnieku 
sastāvā). 

1.4.  LŠF Latvijas čempionātā, Latvijas kausa posmu un Latvijas kausa fināla sacensībās 
komandu konkurencē piedalās tikai LŠF kolektīvo biedru (juridisko personu, kas 
samaksājušas kārtējā gada biedru naudu) komandas. Katrs kolektīvais biedrs vienās 
sacensībās var piedalīties ar vairākām komandām, bet Latvijas kausa izcīņas finālā, ja 
kāda no komandām iekļuvusi starp uzaicinātām astoņām labākajām, ar vienu komandu, 
kuras sastāvā var iekļaut jebkuru kolektīvā biedra šāvēju. Fiziskām personām ir atļauts 
pāriet citā LŠF kolektīvā biedra komandā ne vairāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. Pēc 
tam, kad sacensību dalībnieks ir sācis šaušanu, ir aizliegts šo dalībnieku iekļaut 
komandas sastāvā vai nomainīt komandas sastāvā pret citu.  

1.5. Uz sacensībām dalībnieki piesakās ne vēlāk kā divas dienas pirms sacensībām, nosūtot 
elektronisku brīvas formas pieteikumu, kurā norāda dalībnieka (–u) vārdu, uzvārdu, 
dzimšanas gadu un disciplīnas, kurās paredzēts piedalīties, atzīmējot dalībniekus, kas 
izmantos vienu ieroci, un komandas pārstāvi. Sacensību organizators nolikumā var 
noteikt citu pieteikšanās kārtību. Pirms sacensībām dalībnieki ar parakstu apliecina, ka 
iepazinušies ar sacensību nolikumu, sacensību noteikumiem un drošības prasībām, tā 
personīgi uzņemoties atbildību par to ievērošanu. 

1.6. Sacensību individuālie dalībnieki tiek iedalīti un sacenšas divās grupās – Meistaru grupā 
un Amatieru grupā. Dalībnieku vērtēšana divās grupās ir obligāta LŠF Latvijas 
čempionātā, Latvijas kausa posmu un Latvijas kausa fināla sacensībās. 

1.6.1. Meistaru grupā tiek iekļauti tie dalībnieki, kas divu iepriekšējo kalendāro gadu 
laikā šaušanas disciplīnā SK-100 ir izpildījuši I sporta klases, sporta meistara 
kandidāta vai sporta meistara kvalifikācijas ieskaites normatīvu.  

1.6.2. Amatieru grupā tiek iekļauti dalībnieki, kas divu iepriekšējo kalendāro gadu 
laikā šaušanas disciplīnā SK-100 ir izpildījuši II sporta klases vai III sporta 
klases kvalifikācijas ieskaites normatīvu, kā arī visi citi. Ja Amatieru grupas 
dalībnieka izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summa ir atbilstoša sacensību 
turpināšanai pusfinālā un/vai finālā Meistaru grupā, viņš var turpināt sacensības, 
saņemot vērtējumu gan Amatieru grupas, gan Meistaru grupas rezultātu tabulā. 
Amatieru grupas dalībniekam ir tiesības pieteikties Meistaru grupā, tādejādi 
atsakoties sacensties Amatieru grupā.  

1.7. Komandu pārstāvji 
1.7.1. Par komandas pārstāvi var būt komandas izvēlēta persona, treneris vai komandas 

kapteinis, kurš vada komandu un nodrošina komandas šāvēju savlaicīgu ierašanos uz 
sēriju izpildi. 

1.7.2. Komandas pārstāvim sacensību laikā jāatrodas sacensību teritorijā. 
1.7.3. Pārstāvim ir jāzina sacensību nolikums, sacensību noteikumi un drošības prasības. 

Jāpiedalās šaušanas secības sarakstu izlozēs un tiesnešu kolēģijas sēdēs, ja tās 
organizē kopā ar pārstāvjiem. Protestus un iesniegumus tiesnešu 
kolēģijai/galvenajam tiesnesim iesniedz komandas pārstāvis. 

1.7.4. Pārstāvim nav tiesību iejaukties tiesnešu un personu, kuras organizē sacensības, 
darbā. 
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2. ŠAUTUVE UN MĒRĶI 

2.1. Sacensības organizē speciāli izveidotās šautuvēs (šaušanas stendos), kas atbilst drošības 
prasībām.  

2.1.1.Iezīmētas šaušanas vietas izmērs ir 95cm x 95cm ± 5cm.  
2.1.2.Atkarībā no šautuves uzbūves viena vai vairākas šaušanas imitācijas 

vietas atrodas vienā līnijā ar šaušanas vietu. Šaušanas imitācijas vietu 
ierīko ne mazāk kā 2 metru attālumā no šaušanas vietas. 

2.2. Šaušanas disciplīnā SK-100  izmanto Latvijas Šaušanas federācijas apstiprinātus papīra 
mērķus AP65-11, AB65-11, AV65-11 vai elektronisko mērķi. Mērķu aprakstu un 
lietošanas kārtību skatīt interneta mājas lapā www.sasa.lv – Informējoši dokumenti – LŠF 
apstiprināto mērķu saraksts. 

2.3. Mērķis AP65-11 ir aļņa siluets, uz kura novietots apaļais mērķis AB65-11 vai AV65-11, 
kas ar šautuves mehānismu palīdzību 100m šaušanas distancē pārvietojas pa mērķa līniju 
jeb skrējiena logu no vienas puses uz otru ar ātrumu 4m/sek. Skrējiena logā attālums no 
mērķa parādīšanās vietas līdz mērķa pazušanas vietai ir no 22,8 – 23,2m. Pārvietošanās 
ātrums tiek pieregulēts tā, lai mērķis skrējiena logā būtu redzams no 5,55 – 5,95 
sekundēm. Pirmā mērķa pārvietošanās (atkarībā no stenda iekārtojuma) var notikt kā no 
kreisās, tā labās puses. Nākamā mērķa pārvietošanās pretējā virzienā notiek ar intervālu 
8 līdz 12 sekundes (no mērķa pazušanas brīža līdz nākamā parādīšanās brīdim).  Uz aļņa 
silueta novietotais apaļais mērķis ir sadalīts desmit trāpījumu zonās ar punktu vērtību no 
1 – 10, ārējais vieninieka apļa diametrs ir 650mm, desmitnieka apļa diametrs ir 110mm. 
Attālums starp trāpījuma zonām ir 30mm. 

 
3. IEROČI, MUNĪCIJA, ŠĀVĒJA APĢĒRBS UN EKIPĒJUMS 

3.1. Disciplīnas SK-100 sacensībās ir atļauts pielietot medību vītņstobra ieročus, kuru 
kalibrs ir .222 Remington (5,68mm) un lielāks, un kas atbilst Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām. Tiesnesim ir tiesības pārbaudīt ieroča atbilstību šo noteikumu 
prasībām jebkurā sacensību brīdī. 

3.2. Jebkuras sistēmas ieroči sacensībās ir jāizmanto kā viena lādiņa ieroči, tie jāpielādē ar 
vienu patronu pirms katra šāviena, izņemot gadījumus, ja sacensību nolikums paredz 
dubletu šaušanu. 

3.3. Ir atļauts izmantot ieroci, kas aprīkots ar ātrā sprūda mehānismu. 
3.4. Ir atļauta viena ieroča izmantošana vairākiem sacensību dalībniekiem.  
3.5. Ir atļauti jebkuras sistēmas un palielinājuma tēmēkļi, kuru lietošanu pieļauj Latvijas 

Republikas Medību likums. Ir aizliegti tēmekļi, kuros ir ievietotas divas tēmēšanas 
atzīmes ar iespēju tās katru neatkarīgi regulēt, kas rada priekšrocību ieregulēt vajadzīgo 
apsteigumu katram mērķa kustības virzienam. 

3.6. Aizliegts izmantot divus vai vairāk ieročus vienas sērijas izpildei, izņemot fiksētu 
kļūmes gadījumu, kad tiesnesis atzinis ieroci par bojātu un atļāvis šaušanu turpināt ar 
citu ieroci. 

3.7. Aizliegts izmantot ieroci, kas aprīkots ar pleca āķi vai kam šaušanas brīdī nav noņemtas 
visa veida siksnas. 

3.8. Munīcija 
3.8.1. Ir atļauts izmantot jebkura tipa lodes, izņemot sprāgstošas, trasējošas, 

aizdedzinošas un bruņsitējas lodes.  
3.8.2.  Lai pārbaudītu munīcijas atbilstību sacensību noteikumiem, tiesnesim ir 

tiesības paņemt vizuālai izpētei vai arī izjaukšanai vienu vai divas sacensību 
dalībnieka lietošanai sacensībās paredzētās patronas. 

3.9. Šāvēja apģērbs 
3.9.1. Sēriju izpildes laikā sacensību dalībniekam ir jābūt tērptam brīvas izvēles, 

laika apstākļiem un sezonai piemērotā apģērbā. Ir atļauts lietot universālās 
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šaušanas vestes un jakas, kā arī cimdus, kuru biezums nepārsniedz 5mm. 
Aizliegts lietot papildu polsterējumu un papildu priekšmetus, speciālo ložu 
šāvēju apģērbu (vestes, jakas, bikses, apavus, cimdus) un cita veida apģērbu 
un/vai papildelementus, kas fiksē šāvēja ķermeni vai kādu tā daļu. 

 
4. SĒRIJU IZPILDE 

4.1. Sacensību disciplīnas SK-100 pamatvingrinājums ir 10 atsevišķu šāvienu sērija. 
4.2. Sacensību nolikums nosaka veicamo šaušanas sēriju daudzumu vienās sacensībās – 

vienu, divas, trīs vai četras. LŠF Latvijas čempionāta un Latvijas kausa fināla sacensībās 
visi sacensību dalībnieki izpilda (2 pamatsērijas)  + (1 sēriju 16 labākie Meistaru grupas 
konkurencē pusfinālā)  + ( 1 sēriju 8 labākie Meistaru grupas konkurencē finālā). 
Latvijas kausa posmu sacensībās visi dalībnieki izpilda (2 pamatsērijas) + (1 sēriju 8 
labākie Meistaru grupas konkurencē finālā). 

4.3. Pamatsēriju izpilde notiek maiņās. Katras maiņas dalībnieku sastāvu nosaka pēc 
šaušanas secības saraksta. Atbilstoši tam, kā tas noteikts sacensību nolikumā, šaušanas 
secības sarakstu izveido lozējot vai arī ar brīvu pierakstīšanos. Ja sacensību nolikums 
nosaka divas pamatsērijas, tad to izpilde notiek maiņās līdz 4 sacensību dalībniekiem 
katrā. Abas pamatsērijas tiek izpildītas vienā maiņā. Pēc tam, kad visi maiņas šāvēji ir 
izpildījuši pirmo pamatsēriju, tādā pašā secībā uzreiz turpinās otrās pamatsērijas 
izpilde.Jebkuram sacensību dalībniekam ir tiesības izmantot minimālo 10 minūšu atpūtas 
laiku starp pirmo un otro pamatsēriju. 

4.4.  Pirms jauna maiņa sāk šaušanu, laukuma tiesnesis nosauc maiņas sarakstu. Pēc tam 
saraksta secībā uz šaušanas vietu sērijas izpildei izsauc pa vienam šāvējam. Pēc sērijas 
izpildes sacensību dalībniekam šaušanas vieta jāatbrīvo 30 sekunžu laikā. Maiņas beigās 
laukuma tiesnesis visiem maiņas sacensību dalībniekiem paziņo rezultātus un izsauc uz 
sērijas izpildi nākamo maiņu. 

4.5. Pusfināla un fināla sēriju izpilde notiek maiņās līdz 8 šāvējiem katrā. Sacensību 
dalībnieki sērijas izpilda apgrieztā secībā, sākot no pusfinālistu vai finālistu saraksta otra 
gala. 

4.6. Šaušanas vietā sacensību dalībniekam jāierodas uzreiz pēc tiesneša dotās komandas, 
viņam līdzi jābūt nepieciešamajam ekipējumam un munīcijai. Ja šāvējs pēc maiņas 
saraksta nosaukšanas neatsaucas, viņa vietā izsauc nākamo pēc šaušanas secības 
saraksta. Ja pamatsēriju izpilde notiek pēc izlozēta šaušanas secības saraksta, kavētājs 
šaušanu var veikt citā laukuma tiesneša noteiktā maiņā. Ja pamatsēriju izpilde notiek pēc 
šaušanas secības saraksta, kas veidots ar brīvu pierakstīšanos, kavētājs var pierakstīties 
vēlreiz. Par kavēšanos netiek piemērota sodu sistēma. 

4.7. Sacensību dalībniekam, kas piedalās LŠF Latvijas čempionātā, Latvijas kausa posmu un 
Latvijas kausa fināla sacensībās, pirms sērijas izpildes laukuma tiesnesim ir jāuzrāda uz 
šaušanas apģērba nostiprināta ieroča laides augstuma fiksēšanas lenta atbilstoši ISSF 
noteikumiem. To, kā pareizi nostiprināt lentu uz šaušanas apģērba, skatīt www.sasa.lv – 
Informējoši dokumenti – ieroču laides augstuma fiksēšanas lentas. 

4.8. Visas sacensību dalībnieka darbības, kas saistītas ar sagatavošanos sērijas izpildei, jāveic 
2 minūšu laikā kopš sacensību dalībnieka ierašanās šaušanas vietā. Ja šajā laikā šāvējs 
nav pieprasījis mērķa padošanu, tiesnesis šāvēju brīdina un pēc 30 sekundēm padod 
mērķi. 

4.9. Pirms jebkuras sērijas izpildes sagatavošanās laikā ir atļauta ieroča ieplecošana, 
tēmēšana un „izvilkšana” mērķa līnijas virzienā ar vai bez mēlītes nospiešanas. Pirms 
tam sacensību dalībniekam ir jāpārbauda, vai ierocī nav ielādēta patrona, kas var izšaut. 

4.10. Visiem sacensību dalībniekiem katrā sacensību dienā pirms pirmās pamatsērijas izpildes 
ir tiesības veikt 10 imitācijas šāvienu, pirmais šāvējs tos izpilda šaušanas vietā, bet 
pārējie, netraucējot ieskaites šāvējam, šaušanas imitācijas vietā. Atkarībā no šautuves 
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uzbūves un šaušanas imitāciju vietu skaita sacensību dalībnieki pirms jebkuras sērijas 
izpildes var veikt papildu imitācijas šāvienus.  

4.11. Divus piešaudes šāvienus katrs sacensību dalībnieks var veikt katrā sacensību dienā 
pirms pirmās pamatsērijas. Pilnos šāvienus var aizstāt ar tukšajiem vai arī var pilnībā 
atteikties no piešaudes šāvieniem. Pēc piešaudes sagatavošanās laiks sērijas izpildei ir ne 
vairāk kā 1 minūte. Ja šajā laikā sacensību dalībnieks nav pieprasījis mērķa padošanu, 
tiesnesis šāvēju brīdina un pēc 30 sekundēm padod mērķi.  

4.12. Disciplīnas SK-100 sēriju izpilde ir jāveic stāvoklī stāvus bez papildu atbalsta – 
mednieku stājā (ieroča pastobres turošās rokas elkoņa daļa ir pacelta, tā nav atbalstīta 
pret šāvēja ķermeni). Sacensību dalībniekam jānostājas tā, lai skaidri būtu redzams, ka 
viņš nav pieskāries sienai, galdam, krēslam vai citam priekšmetam, kāju pēdu 
izvietojums nedrīkst būt ārpus šaušanas vietas robežām. Gaidot mērķi, ierocis jātur ar 
abām rokām tā, lai laide vienlaikus pieskaras šāvēja ķermenim un laides augstuma 
fiksēšanas lentai. Mērķa parādīšanās brīdī drīkst uzsākt ieroča ieplecošanu. 

4.13. Pēc laukuma tiesneša komandas „Pielādēt ieroci!” sacensību dalībnieks ierocī ielādē 
vienu patronu un ar komandu („dod” vai citu) pieprasa pirmā mērķa padošanu. Mērķim 
ir jāparādās ne vēlāk kā 3 sekunžu laikā.  

4.14. Pēc šaušanas sacensību dalībnieks atvieno no ieroča aptveri (ja tāda ir), izlādē ieroci un 
uzrāda to sacensību tiesnesim. 

 
4.15. Kļūmes  

4.15.1.  Ieroci vai patronu laukuma tiesnesis atzīst par bojātu un fiksē kļūmes gadījumu, ja: 
 sabojājies ierocis vai tēmeklis, kā rezultātā ar ieroci nevar izšaut vai to nevar 

pārlādēt;   
 patronas pulveris neaizdegas (nesprāgušas kapseles vai cita iemesla rezultātā); 
 no ieroča nedrīkst šaut drošības apsvērumu dēļ. Tādos gadījumos sacensību 

dalībniekam tiek atļauts ne vairāk kā divas reizes vienas sērijas laikā atkārtot 
šāvienu. Trešā un nākamās kļūmes vienas sērijas laikā tiek novērtētas ar 0 
punktiem. 

4.15.2. Fiksētā ieroča kļūmes gadījumā sacensību dalībniekam ne ilgāk kā 5 minūšu laikā 
jāveic ieroča defekta novēršana vai arī iesāktās sērijas izpilde jāturpina ar citu ieroci. Ja 
laika limitā nav iespējams iekļauties, sacensību dalībnieks šaušanu var turpināt citā 
tiesneša noteiktā laikā. Šāvieni, kas izšauti līdz ieroča kļūmes gadījuma konstatēšanas 
brīdim, tiek ieskaitīti. Pēc ieroča remonta vai nomaiņas sērija tiek turpināta no 
pārtrauktās vietas.   

4.15.3. Ieroča vai patronas kļūmes gadījumā, neatkarīgi no iemesla, sacensību dalībniekam 
ir jāpaliek šaušanas vietā, nekavējoties jāpaceļ roka un jāinformē laukuma tiesnesis, 
ieroci neatverot vaļā, nepieskaroties ieroča uzvilkšanas detaļām un drošinātājam, turot 
to mērķa līnijas virzienā, jāsagaida, kamēr tiesnesis pārbaudīs ieroci. Ja šāvējs pēc 
nenotikuša šāviena nav izpildījis iepriekš minētos nosacījumus, nenotikušo šāvienu 
ieskaita kā notikušu un novērtē ar 0 punktiem. 

4.15.4. Nenotikušu šāvienu ieskaita kā notikušu un novērtē ar 0 punktiem, ja sacensību 
dalībnieks:  
 ieroci nav pielādējis vai ir pielādējis ar tukšu patronu; 
 ieroci šāviena izdarīšanas brīdī nav atdrošinājis; 
 nav uzvilcis ieroča gaili – gaiļa bisei; 
 mērķa pārvietošanās logā nav paspējis nomērķēt un izšaut; 
 nepamatoti atteicies šaut pa mērķi.   

4.16. Ja laukuma tiesnesis ir fiksējis mērķa neatbilstošu vai nevienmērīgu pārvietošanās 
ātrumu, apstāšanos kustības laikā, kā arī mērķa šūpošanos, nokrišanu vai atlīmēšanos, 
kā arī mērķa padošanu no nepareizās puses vai mērķa padošanu atmuguriski, tādā 



SK-100 
 

 

6

6

gadījumā pēc laukuma tiesneša komandas sacensību dalībniekam jāveic atkārtota 
šaušana neatkarīgi no tā, vai pa mērķi izšāvis vai ne. 

4.17. Ja mērķis padots nepareizā laikā (pirms komandas „dod” vai vairāk nekā 3 sekundes 
pēc komandas „dod”, vai ja mērķis nav padots ar noteikto laika intervālu no 8 līdz 12 
sekundēm), sacensību dalībnieks, paceļot roku var ziņot laukuma tiesnesim par 
atteikšanos šaut. Tādā gadījumā pēc laukuma tiesneša komandas sacensību dalībniekam 
ir tiesības veikt atkārtotu šaušanu. Mērķi padod no tās pašas puses, no kuras tas tika 
padots nepareizi. Ja sacensību dalībnieks pa nepareizā laikā padotu mērķi ir izšāvis, 
šāviens tiek ieskaitīts. 

4.18. Gadījumā, ja sacensību dalībnieks izšauj pēc tiesnešu komandas „Beigt šaušanu!” vai 
„Pārtraukt šaušanu!”, no viņa sērijas rezultāta atskaita vienu labāko trāpījumu. 

4.19. Šāvienu rezultātu noteikšana 
4.19.1. Lai pārliecinātos par mērķu tiesnešu objektivitāti, trāpījumu noteikšanas vietā 

ir atļauts atrasties ne vairāk kā vienam sacensību dalībnieku pārstāvim. 
Pārstāvim šāda darbība ir jāsaskaņo ar laukuma un mērķu tiesnesi. Pārstāvim 
jāatrodas mērķa tiesneša norādītā vietā un tas nedrīkst traucēt tienešu darbu. 

4.19.2. Par trāpījumu mērķī tiek uzskatīta lodes izsista atvere papīra mērķī kādā no 
desmit trāpījuma zonām ar punktu vērtību no 1 līdz 10. Trāpījuma vērtība ir 
atbilstoša trāpījuma zonas skaitlim. Ja lodes izsistā atvere skar trāpījumu zonas 
sadalošo līniju, trāpījuma vērtība ir punktu ziņā augstākās trāpījuma zonas 
vērtība. 

4.19.3. Mērķis nav trāpīts gadījumos, ja: 
 pēc šāviena mērķis palicis neskarts; 
 mērķis bijis padots, bet šāviens nav noticis un laukuma tiesnesis nav devis 

komandu šāvienu pa mērķi atkārtot. 
4.20. LŠF Latvijas čempionātos, Latvijas Kausa izcīņas posmos un Latvijas Kausa fināla 

sacensībās rezultātu rādīšana vai paziņošana ir obligāta, visi sacensību dalībnieki 
atrodas vienādos apstākļos un tiem nav tiesību atteikties no rezultātu rādīšanas vai 
paziņošanas.  

4.21. Gadījumā, ja sērijas izpildes laikā tehnisku iemeslu dēļ šautuves darbība tiek apturēta 
ilgāk par 5 minūtēm, tad, pēc pārtraukuma turpinot iesākto sēriju, sacensību dalībniekam 
ir tiesības pieprasīt divus iesildīšanās šāvienus, kuru izpildes noteikumi ir tādi paši, kā 
piešaudes šāvieniem. 

4.22. Pēkšņa akūta veselības traucējuma gadījumā sacensību dalībnieks ar laukuma tiesneša 
atļauju drīkst atstāt šaušanas vietu. Šāvējam ir tiesības turpināt iesākto sēriju citā 
tiesneša noteiktā laikā. 

4.23. Gadījumā, ja sacensību dalībnieku skaita dēļ sacensības nav iespējams pabeigt vienā 
dienā, tās notiek divas vai vairākas dienas ar nosacījumu, ka visi sacensību dalībnieki 
vienā dienā izpilda vienādu sēriju skaitu.  

4.24. Ja šaušanas sacensības ir jāpārtrauc un tuvākajā laikā tās nav iespējams turpināt, tad 
gadījumā, ja līdz tam visi sacensību dalībnieki ir izšāvuši divas pamatsērijas, sacensību 
uzvarētājus nosaka, ņemot vērā pamatsērijās uzrādītos rezultātus un atsakoties no 
pusfināla un fināla. Bet gadījumā, ja visi sacensību dalībnieki nav paguvuši izšaut abas 
pamatsērijas, sacensības paziņo par nenotikušām. 

 
5. SACENSĪBU DALĪBNIEKU UZVEDĪBA 

5.1. Sacensību dalībniekiem: 
5.1.1. jāzina šaušanas secību un savlaicīgi jāierodas šaušanas vietā; 
5.1.2. jāzina un jāievēro sacensību nolikums, sacensību noteikumi un drošības prasības; 
5.1.3.jāizpilda sacensību tiesnešu rīkojumi un komandas. 

5.2. Sacensību dalībniekam ar ieroci jārīkojas uzmanīgi. Ierocim pēc izņemšanas no somas 
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vai kastes vienmēr jābūt nepielādētā veidā atvāztam vai ar atvērtu aizslēgu, stobriem 
vienmēr jābūt vērstiem tikai uz augšu vai leju.  

5.3. Sacensību dalībniekam šaušanas laikā, kā arī citām personām šaušanas līnijas tuvumā, ir 
jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi.  

5.4. Pēc tiesneša dotās komandas ieroci ir atļauts pielādēt vienīgi un tikai tam sacensību 
dalībniekam, kas atrodas šaušanas vietā. 

5.5. Gadījumā, ja atskan komanda „Pārtraukt šaušanu!” vai ja šaušanas bīstamajā zonā 
parādījies cilvēks, dzīvnieks vai neparedzēts šķērslis, šaušanas vietā esošais sacensību 
dalībnieks nekavējoties vai nu atvāž ieroci, vai atver ieroča aizslēgu un izņem no tā 
patronu. Ieroci nedrīkst aizvērt un pielādēt līdz brīdim, kad tiesnesis atļāvis turpināt 
šaušanu. 

5.6. Sacensību laikā sacensību dalībniekiem aizliegts: 
5.6.1.pielādēt ieroci bez tiesneša atļaujas pirms komandām „Pielādēt ieroci!”, "Sākt 

šaušanu!” vai pēc komandas „Beigt šaušanu!”; 
5.6.2.pagriezties ar pielādētu ieroci vairāk nekā 45 grādu leņķī no iedomātas līnijas, 

kas savieno šaušanas vietu ar mērķa atrašanās vietu šaušanas laikā, kā arī aiziet 
prom no šaušanas vietas, neizlādējot ieroci vai neizņemot izšautās čaulītes;  

5.6.3.mērķēt vai izšaut pa dzīvniekiem vai cilvēkiem; 
5.6.4.atstāt ieroci vai munīciju bez uzraudzības;  
5.6.5.pieskarties citu šāvēju ieročiem bez viņu atļaujas; 
5.6.6.bez laukuma tiesneša atļaujas atrasties bīstamajā zonā starp šaušanas vietu 

un šāviņu uztvērēju. 
5.7. Pārkāpumu gadījumā (sacensību nolikuma, sacensību noteikumu un drošības prasību 

neievērošana sacensību laikā) tiek pielietota sodu sistēma. Tas ir, tiesnesis sacensību 
dalībniekus par viena veida pārkāpumiem pirmajā reizē brīdina, otrajā reizē atskaita 2 
punktus no sērijas rezultāta, trešajā reizē diskvalificē no sacensībām. 

5.8. Sodi, izņemot diskvalifikāciju, kas nopelnīti vienas sērijas izpildes laikā, attiecas tikai 
uz šo sēriju. Nākamajā sērijā sodu uzskaite tiek uzsākta no jauna.  

5.9. Par sevišķi rupjiem pārkāpumiem, it īpaši par drošības prasību neievērošanu, 
laukuma tiesnesis pārtrauc sacensību norisi; uz šaušanas norises vietu tiek izsaukts 
galvenais tiesnesis, kurš pieņem lēmumu par vainīgā sacensību dalībnieka tālāko 
piedalīšanos sacensībās. Jebkuru šāvēju, kura uzvedību tiesnesis uzskata par sevišķi 
bīstamu, galvenais tiesneis var diskvalificēt bez iepriekšēja brīdinājuma. 

5.10. Ja sacensību laikā tiek konstatēts, ka sacensību dalībnieks lieto ieroci vai munīciju, kas 
neatbilst sacensību noteikumiem, šādam sacensību dalībniekam anulē sacensībās 
iepriekš ieskaitītos rezultātus. Ja sacensību galvenais tiesnesis konstatē, ka šis 
pārkāpums nav nejaušs un izdarīts mērķtiecīgi, sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts. 

5.11. Ja tiesnesis uzskata, ka sacensību dalībnieki tīši kavē šaušanas sacensības vai uzvedas 
nesportiski, uz šaušanas norises vietu tiek izsaukts galvenais tiesnesis, kurš izvērtē šādu 
rīcību un pieņem lēmumu par vainīgo sodīšanu. 

5.12. Sacensību dalībnieku, kurš ir diskvalificēts, nedrīkst aizstāt ar citu komandas rezerves 
dalībnieku. 

5.13. Ja noticis nelaimes gadījums, vainīgais sacensību dalībnieks atbild par to likumā 
noteiktajā kārtībā. 

 
6. UZVARĒTĀJU, IEGŪTO VIETU NOTEKŠANA UN REKORDU 

REĢISTRĀCIJA  
6.1.. Uzvarētāju un iegūto vietu noteikšana sacensībās 

6.1.1. Individuālās sacensību vietas Meistaru grupas konkurencē tiek noteiktas pēc 
izpildīto visu sēriju rezultātu summas. 

6.1.2. Amatieru grupas konkurencē vietas tiek noteiktas pēc izpildīto divu 
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pamatsēriju rezultātu summas.   
6.1.3. Komandu konkurencē vietas tiek noteiktas pēc visu komandas šāvēju 

izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. Nepilnās komandas jebkurā 
gadījumā rezultātu sarakstā tiek ierindotas aiz pilnajām komandām. Vienāda 
rezultāta gadījumā augstākā vieta tiek piešķirta komandai, kuras dalībnieks 
ieguvis augstāku individuālo vietu.  

6.1.4. Sacensību dalībnieku vienādu individuālo rezultātu gadījumā, lai noteiktu 
pusfinālā vai finālā iekļuvušos, kā arī godalgoto vietu ieguvējus, tiek veikta 
papildu šaušana jeb pāršaude. Pāršaudes dalībnieki šauj 2 šāvienus pa skrejoša 
aļņa mērķi (vienreiz pa labi un vienreiz pa kreisi skrejošu). Pāršaude notiek tik 
ilgi, kamēr noskaidroti uzvarētāji. 

6.1.5. Ja pāršaudes sākums nav noteikts ar iepriekš nozīmētu laiku, sacensību 
dalībniekiem ir jāseko līdzi sacensību norisei. Uz pāršaudi ir jāierodas 15 
minūšu laikā pēc pāršaudes izziņošanas. Ja kāds no šāvējiem šajā laikā uz 
pāršaudi neierodas, tiek uzskatīts, ka viņš pāršaudē nepiedalās un atdevis 
priekšroku konkurentam. 

6.1.6. Starp sacensību dalībniekiem, kuri ieguvuši vietas aiz godalgotajām un kuriem 
ir vienāds rezultāts, augstāko vietu nosaka, salīdzinot atsevišķās sērijās 
iegūtos rezultātus pretēji sēriju veikšanas kārtībai – vispirms tiek salīdzināti 
rezultāti pēdējā sērijā utt. 

6.1.7. Ja kādā no vērtējuma kategorijām sacensību dalībnieku skaits bijis mazāks par 
4, tad 1.–3. vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem (netiek pasniegti kausi, 
balvas, medaļas u.tml.). 

6.2.Protestu iesniegšana  
6.2.1. Gadījumos, kad komandas pārstāvis vai individuālais sacensību dalībnieks atzīst 

tiesneša rīcību par neatbilstošu sacensību nolikumam, sacensību noteikumiem vai 
drošības prasībām, viņš var to noprotestēt, iesniedzot tiesnešu kolēģijai/galvenajam 
tiesnesim rakstisku pieteikumu – protestu. 

6.2.2.Protestā jābūt norādītam, kādi sacensību nolikuma vai noteikumu punkti pārkāpti. 
6.2.3.Protestu jāiesniedz ne vēlāk kā pusstundu pēc sacensību rezultātu paziņošanas, 

un tiesnešu kolēģijai / galvenajam tiesnesim tas jāizskata tajā pašā dienā. 
6.2.4.Ja protests par tiesnešu neobjektīvu tiesāšanu vai pieļautajām kļūdām tiek atzīts par 

pamatotu, tiesnešu kolēģija / galvenais tiesnesis var mainīt tiesneša lēmumu, dot 
norādes tiesnešiem par turpmākajiem lēmumiem vai arī nozīmēt jaunu tiesnesi. 
Tiesnešus, kas vienlaikus ir sacensību dalībnieki, par rupjiem pārkāpumiem var 
diskvalificēt no sacensībām.   

6.2.5.Tiesnešu kolēģijas / galvenā tiesneša lēmums par protestu tiek fiksēts tiesnešu 
kolēģijas sanāksmju protokolā; par lēmumu nekavējoties tiek paziņots visām 
ieinteresētajām personām. 

 
6.3.Rekordu reģistrācija 

6.3.1.Rekords ir augstākais sportiskais sasniegums, kuru individuālais sacensību 
dalībnieks vai komanda sasnieguši oficiālās sacensībās ar nosacījumu, ka ievēroti 
sacensību noteikumi un sacensībās bijis atbilstošs tiesnešu kolēģijas sastāvs. 

6.3.2.Rekords var būt individuālais un komandas. Komandas rekords tiek reģistrēts 
tikai tad, ja tas sasniegts komandu vai individuālajās un komandu sacensībās. 

6.3.3.Valsts rekordi tiek reģistrēti tikai valsts mēroga sacensībās. 
6.3.4.Atbilstoši sacensību mērogam (novada, pilsētas u.tml.) tiek reģistrēti arī citu mērogu 

rekordi. 
6.3.5.Ja vienu sacensību laikā ir fiksēti vairāki vienādi rezultāti, kas atbilst rekordam, 

tad rekordu reģistrē tam individuālajam sacensību dalībniekam vai komandai, kas šo 
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rezultātu ieguvusi pirmā. 
6.3.6.Visi atkārtoti rekordi, kas ir sasnieguši maksimālo iespējamo punktu summu, arī 

tiek reģistrēti kā rekordi.  
 

7. TIESNEŠI UN PROTOKOLISTI 
7.1. Par tiesnešiem un palīgtiesnešiem var būt sacensību dalībnieki un komandu pārstāvji. Tiesnešu 

pienākums ir veikt savu darbu godīgi un neatkarīgi, neņemt vērā lojalitāti savam klubam vai 
reģionam. 

7.2. Tiesneši kontrolē, kā sacensību dalībnieki un citas personas ievēro sacensību nolikumu, 
sacensību noteikumus un drošības prasības. 

7.3. Tiesnešu kolēģijas sastāvs  
7.3.1. Tiesnešu kolēģijas sastāvā ir: galvenais tiesnesis, galvenais sekretārs, laukuma 

tiesneši un mērķa tiesneši. 
7.4. Galvenais tiesnesis 

7.4.1. Par galveno tiesnesi var būt persona, kurai ir derīga tiesneša apliecība.  
7.4.2. Sacensību laikā galvenais tiesnesis atrodas sacensību norises vietā. 
7.4.3. Galvenais tiesnesis atbild par sacensību norisi atbilstoši sacensību nolikumam 

un sacensību noteikumiem, kā arī uzņemas atbildību, ko viņam uzliek gan 
organizācija, kas organizē sacensības, gan LŠF Stenda un medību šaušanas sekcija. 

7.4.4. Galvenā tiesneša pienākumi: 
 izveidot sacensību tiesnešu kolēģiju; 
 savlaicīgi kopā ar laukuma tiesnesi un mērķa tiesnesi pārbaudīt šautuves gatavību, 
mērķu stāvokli, iekārtu, mērķa kustības ātrumu, atbilstoši sacensību nolikuma un 
noteikumu prasībām;  
 kopā ar tiesnešu kolēģiju izskatīt iesniegumus un protestus, pieņemt lēmumus 
par tiem; 
 apkopot sacensību rezultātus un 5 kalendāro dienu laikā rakstiskā vai 
elektroniskā veidā iesniegt LŠF Stenda un medību šaušanas sekcijā, kas tos publicē 
interneta mājaslapā www.sasa.lv. 

7.5. Galvenais sekretārs 
7.5.1. Galvenais sekretārs ir atbildīgs par sekretariāta darba organizāciju, par pareizu 

sacensību rezultātu uzskaiti un nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu. 
Galvenais sekretārs sniedz informāciju komandu pārstāvjiem un preses 
pārstāvjiem. 

7.5.2. Galvenā sekretāra pienākumi: 
7.5.2.1. noformēt tiesnešu kolēģijas sanāksmju protokolus un organizēt šaušanas 
secības sarakstu izlozes, ja tās nepieciešamas; 
7.5.2.2.  sagatavot tiesāšanas protokolus katrai maiņai; 
7.5.2.3.  publiskot sacensību dalībnieku zināšanai šaušanas secības sarakstus; 
7.5.2.4. pārbaudīt sacensību dalībnieku rezultātus sērijās un pēc rezultātiem 
noteikt sacensību dalībnieku iegūtās vietas individuālajā un komandu konkurencē, 
noformēt apbalvošanas un rekordu apstiprināšanas dokumentāciju; 
7.5.2.5. nodrošināt vispārēju informāciju par sacensību gaitu. 

7.6. Laukuma tiesnesis 
7.6.1. Šaušanas laikā laukuma tiesnesis atrodas pie šaušanas vietas. 
7.6.2. Laukuma tiesnesis ir atbildīgs par kļūmes gadījumu fiksēšanu vai nefiksēšanu. 
7.6.3. Laukuma tiesneša pienākumi: 

7.6.3.1. saņemt sekretariātā tiesāšanas protokolus; 
7.6.3.2. pasludināt savu lēmumu skaidri un pietiekami skaļi,  lai to dzirdētu 
sacensību dalībnieki; 
7.6.3.3. nodrošināt, lai sacensību dalībniekam, kurš izpilda sēriju, netiktu novērsta 



SK-100 
 

 

10

10

uzmanība vai citādi traucēta šaušana; 
7.6.3.4. uzklausīt sacensību dalībnieku sūdzības; 
7.6.3.5. turēt pie sevis sacensību nolikuma un noteikumu eksemplāru; 
7.6.3.6. izsaukt uz šaušanas  vietu kārtējo šāvēju pēc saraksta; 
7.6.3.7. pārbaudīt sacensību dalībnieka vārdu un uzvārdu. 

7.7. Laukuma tiesnesis izmanto šādas balss komandas: „Sagatavoties!”, „Pielādēt ieroci!”, „Sākt 
šaušanu!”, „Pārtraukt šaušanu!”, „Turpināt šaušanu!”, „Pāršaut!”, „Beigt šaušanu!”, „Izlādēt 
ieroci!”, „Atstāt šaušanas vietu!”. Pēc komandas „Pāršaut!” jāpaziņo pāršaušanas iemesls.  

7.8. Laukuma tiesnesis maiņas beigās kopā ar mērķa tiesnesi veic rezultātu salīdzināšanu un 
pārbaudi, pēc tam tiesāšanas protokolu ar šāvēju vārdu, uzvārdu un rezultātiem nodod 
sekretariātam.  

7.9. Mērķa tiesnesis 
7.9.1.Šaušanas laikā mērķa tiesnesis atrodas pie mērķa līnijas aiz šautuves ložu 
necaurlaidīga norobežojuma vai īpašā būvē. 
7.9.2.Mērķa tiesneša pienākumi:  
 kontrolēt un atbildēt par mērķu līnijas palīgtiesnešu un darbinieku darba 
precizitāti; 
 fiksēt trāpījumus mērķī atsevišķi kreisās un labās puses mērķiem, noteikt 
to vērtību un ierakstīt tiesāšanas protokolā; 
 norīkot mērķu līnijas palīgtiesnešus aizlīmēt trāpījumus mērķos.  
7.9.3. Ja trāpījuma punktu vērtības paziņošana notiek pēc katra šāviena, tad 

gadījumos, kad tiesnesis atvēlētajā laikā lodes trāpījuma vietu nav skaidri saskatījis vai 
izvērtējis, paziņo „nav fiksēts” un nefiksētā šāviena punktu vērtību paziņo pēc sērijas 
izpildes.   

7.10. Palīgtiesneši 
7.10.1. Tiesnešiem var palīdzēt palīgtiesneši, kurus tiesneši var izvēlēties no 

iepriekšējā vai arī citā maiņā sēriju izpildījušiem sacensību dalībniekiem. 
Sacensību dalībnieks, kas nepamatoti atteicies pildīt palīgtiesneša pienākumus 
vai tīši nokavējis ierašanos tiesāšanas vietā, par katru šādu gadījumu var tikt 
sodīts ar 2 punktu atskaitīšanu no pēdējās izpildītās sērijas rezultāta. 

7.10.2. Palīgtiesneši savu darbu veic tiešā laukuma tiesneša vai mērķa tiesneša 
pakļautībā. 

7.10.3. Palīgtiesnešiem ir pienākums atrasties šaušanas līnijas vai mērķa līnijas 
tuvumā vietā, ko noteicis laukuma vai mērķa tiesnesis un izpildīt laukuma vai 
mērķa tiesneša rīkojumus.  

 
8.  SPORTA KLAŠU UN NOSAUKUMU PIEŠĶIRŠANA 
8.1. Latvijas sporta meistara nosaukumu piešķir uz mūžu, Latvijas sporta meistara kandidāta 

nosaukumu un I, II, III sporta klasi piešķir uz laika posmu no izpildes brīža līdz divu 
nākamo kalendāro gadu beigām. 

8.2. Latvijas sporta meistara nosaukumu piešķir, ja sacensību dalībnieks LŠF sacensībās 
divas reizes divu kalendāro gadu laikā ir izpildījis kvalifikācijai atbilstošu ieskaites 
normatīvu un ja sacensības ir tiesājis vismaz viens pirmās (vai augstākas) kategorijas 
tiesnesis vai ne mazāk kā divi otrās kategorijas tiesneši. 

8.3. Latvijas sporta meistara kandidāta nosaukumu, I un II sporta klases piešķir, ja 
sacensību dalībnieks LŠF kalendārā iekļautajās vienās sacensībās ir izpildījis 
kvalifikācijai atbilstošu ieskaites normatīvu un ja sacensības ir tiesājis vismaz viens otrās 
(vai augstākas) kategorijas tiesnesis vai ne mazāk kā divi trešās kategorijas tiesneši. 

8.4. III sporta klasi piešķir, ja sacensību dalībnieks jebkura mēroga sacensībās ir izpildījis 
kvalifikācijai atbilstošu ieskaites normatīvu un ja sacensības ir tiesājis vismaz viens 
sertificēts LŠF tiesnesis.  
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8.5. LŠF valdes sēde ir tiesīga apstiprināt Latvijas sporta meistara nosaukumu, Latvijas 
sporta meistara kandidāta nosaukumu un I, II, III sporta klasi.  

8.6. LŠF Stenda un  medību sekcijas valdes sēde ir tiesīga apstiprināt Latvijas sporta 
meistara kandidāta nosaukumu un I, II, III sporta klasi.  

8.7. LŠF kolektīvā biedra valdes sēde ir tiesīga apstiprināt III sporta klasi.  
8.8. Lai sacensību dalībnieks varētu saņemt atbilstošas sporta kvalifikācijas apliecību un 

nozīmīti, viņam jāraksta noteikta parauga pieteikums un kopā ar fotogrāfiju tas 
jāiesniedz LŠF. Pieteikuma paraugs atrodams www.sasa.lv– Informējoši dokumenti – 
Latvijas Šaušanas federācijas sporta klašu normatīvi. 

8.9. LŠF sporta klašu un nosaukumu kvalifikācijas ieskaites normatīvi (iegūstamie punkti) 
disciplīnā SK-100  

 

8.10. Sporta klašu un nosaukumu apstiprināšana notiek saskaņā ar LŠF Stenda un medību 
šaušanas sekcijā iesniegtiem un publicētiem interneta mājaslapā www.sasa.lv  sacensību 
rezultātiem.  

 
9. DOKUMENTĀ LIETOTO APZĪMĒJUMU SKAIDROJUMS  

ISSF – saīsin. International Shooting Sport Federation  
LŠF – saīsin. Latvijas Šaušanas federācija 
SK-100 – saīsin.  disciplīna „skrejošs alnis 100m” 
Šāviens – vienas patronas šāviens 
Sērija – pēc kārtas izdarīti 10 šāvieni mērķa virzienā   
Mērķis –papīra vai elektroniskais mērķis  
Skrējiena logs – „skrejoša”  mērķa redzamības zona ar ierobežotu platumu 22,80m – 
23,20m 
Maiņa – grupa no ne vairāk par 8 šāvējiem, kuri sēriju izpilda noteiktā secībā pēc kārtas  
Šaušanas līnija – vieta, kurā šaušanas dalībnieks atrodas šaušanas laikā 
Šaušanas pozīcija – vieta pirms šaušanas līnijas, kurā šaušanas dalībnieki uzturas pirms 
šaušanas vingrinājuma izpildes 
Mērķa līnija – vieta, kurā atrodas „skrejošais”  mērķis, kad pa to šauj 
Šaušanas distance – attālums no šaušanas līnijas līdz mērķa līnijai 
Bīstamā zona – distance starp šaušanas līniju un šāviņu uztvērēju 

 

Sēriju skaits  SM SMK I II III 
2 - - 140 120 100 
3 245 225 210 180        150 

4 320 300 280 240 200 


