
 

Apstiprinu: _________ 

LŠF Stenda un medību šaušanas sekcijas viceprezidents Dainis Upelnieks 

 

 

NOLIKUMS 
2021. gada Latvijas Republikas čempionāts apaļā un tranšeju stenda šaušanā 

 sadarbībā ar Daugavpils skrošu rūpnīcu. 

 

2021.gada 10-11. Jūlijā 

 

 
1. Sacensību vieta – Kuldīgas šautuve. 

2. Sacensību vadība – sacensības organizē Latvijas Šaušanas federācija sadarbībā ar 

Kuldīgas šautuvi. 

3. Sacensību mērķis – noskaidrot 2021. gada valsts čempionus un attīstīt šaušanas sportu 

valstī. 

4. Dalībnieku pieteikšanās – online sasa.lv līdz 8. jūlijam,  

5. Sacensību sākums – dalībnieku un komnadu reģistrācija no 9:00-9:30.  

Atklāšana 9:45. Sacensību sākums 10:00. 

6. Sacensībās piedalās – individuālie dalībnieki un komandas (Komandas ieskaitē piedalās 3 

sportisti, no kuriem vismaz 1 ir jaunietis vai sieviete). Citu valstu šāvēji drīkst piedalīties 

tikai kvalifikācijā un ārpus konkurences. 

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

fināls pēc ISSF 2017. gada noteikumiem; 

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

fināls pēc ISSF 2017. gada noteikumiem. 

3) Apaļajā un tranšeju stendā individuālajā vērtējumā kvalifikācijas rezultāts netiek 

summēts ar fināla rezultātu. Kvalifikācijas ietvaros tiek noskaidroti sešu labāko 

rezultātu īpašnieki, kuri saņem numurus uz finālu (no 1 līdz 6) augošā secībā pēc 

labākā kvalifikācijas rezultāta, kā arī tiek noskaidroti komandu rezultāti. Ja 

kvalifikācijas rezultāts vienāds, notiek pāršaude gan par iekļūšanu finālā, gan par fināla 

numuru. Fināls notiek pēc izslēgšanas principa -ISSF 2017 noteikumi. Vairāk 

informāciju par noteikumiem var meklēt 

http://www.sasa.lv/nolikumi/STENDA%20%C5%A0U%C5%A0ANAS%20NOTEIK

UMI%202018.pdf. 

4) Pāršaude apaļajā stendā – notiek uz 3. 4. un 5. pozičijas, šaujot dubletus, līdz 

pirmajai kļūdai, izņemot pāršaudi par iekļūšanu finālā, kur pāršaude notiek tikai uz 4. 

pozīcijas dubletiem. Pāršaude tranšejas stendā – katrs dalībnieks šauj pa zināmu 

mērķi ar vienu patronu līdz pirmajai kļūdai. 

5) Jauniešiem un sievietēm – ja kādā no kategorijām sacensībās piedalās vismaz 6 

dalībnieki, tad tiek šauts fināls, bet ja mazāk par 6 dalībnieki, tad rezultātu vērtē no 125 

punktiem  = 1.diena (3x25) un 2.diena (2x25), vienāda rezultāta gadījumā notiek 

pāršaude uz 4. pozīcijas dubletiem apaļajā stendā un pa zināmu mērķi ar vienu patronu 

tranšejas stendā. 

http://www.sasa.lv/stenda/online_reg/94
http://www.sasa.lv/nolikumi/STENDA%20%C5%A0U%C5%A0ANAS%20NOTEIKUMI%202018.pdf
http://www.sasa.lv/nolikumi/STENDA%20%C5%A0U%C5%A0ANAS%20NOTEIKUMI%202018.pdf
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8. Apbalvošana : 

1) apaļajā un tranšejas stendā vīriešu konkurencē apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus, vērtējot 

fināla rezultātu, ar medaļām un diplomiem; 

2) apaļajā un tranšejas stendā sieviešu konkurencē apbalvo 1.-3. vietu ieguvējas ar 

medaļām un diplomiem; 

3) apaļajā un tranšejas stendā jauniešu konkurencē apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus ar 

medaļām un diplomiem; 

4) komandu konkurencē apbalvo ar diplomiem 1.-3. vietu ieguvējas, vērtējot visas 

komandas dalībnieku 5 sēriju punktu kopsummu no 375. 

5) Daugavpils skrošu rūpnīca apbalvos labāko kvalifikācijas rezultāta īpašnieku, 

kurš būs startējis ar FAM PIONKI munīciju, katrā disciplīnā (vienu apaļajā 

stendā un 1 tranšejas stendā), ar 250 patronām. 

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

10. Dalības maksa: vīriešiem 50,00 EUR, jauniešism un sievietēm – 25,00 EUR.  

11. Piešaude un treniņi: 9. Jūlijā piešaude, treniņi saskaņojami ar J. Morozovs (t.29237545)  

12. Informācija – www.sasa.lv; tālr.  – 26159558 (Dainis Upelnieks). 

 

LŠF vispārējie noteikumi 
13. Uz sacensībām dalībnieki piesakās ne vēlāk kā vienu dienu pirms sacensībām elektroniski 

norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, disciplīnu, un dzimšanas gadu. Elektroniskā pieteikšanās 

šeit! 

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

iepazinušies ar sacensību nolikumu un drošības prasībām. 

14. Komandu vērtējumā piedalās tikai LŠF kolektīvo biedru (juridisko personu) komandas, kas 

nomaksājušas 2021.gada biedru naudu EUR 100. Katrs kolektīvais biedrs vienās sacensībās 

var piedalīties ar vairākām komandām.  

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

apbalvo tikai ar diplomiem. 

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

godalgotajām vietām, tiek veikta pāršaude. 

Komandu vērtējumā nepilnās komandas vērtē aiz pilnajām. Vienāda rezultāta gadījumā 

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

17. Jauniešu grupā piedalās zēni un meitenes, kas dzimuši 2001. gadā un jaunāki.  

18. Ja jauniešu vai sieviešu grupas dalībnieks uzrāda augstvērtīgu rezultātu vīriešu grupā, viņš/-a 

turpina sacensības vīriešu konkurences finālā un saņem dubultvērtējumu, izņemot gadījumu, 

ja izpildās nolikuma 7. punkta 5) apakšpunkta noteikumi, kas paredz kategorijas atsevišķu 

finālu, dalībnieks nekonkurē vīriešu konkurencē un dubultvērtējumu nesaņam. 

19. Pilnas komandas nokomplektēšanai var pieteikt arī tikai vīriešu kategorijas dalībniekus, bet 

vienam no komandas dalībniekiem (jānorāda pieteikumā) komandas ieskaitei tiks ieskaitīta 

puse no uzrādītā rezultāta. 

20. Covid 19 noteikumi:  

1) iespēju robežās tiek nodrošināta dalībnieku informēšana par ar Covid-19 saistītajiem 

ierobežojumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām, kas tiek piemērotas, pārkāpjot 

MK noteikumos nr.360, un Vadlīnijās noteiktās prasības, tai skaitā par Sacensību 

pārtraukšanas iespējamību noteikumu neievērošanas gadījumā; 

2) sacensību dienā, ne vēlāk kā 20 minūtes pirms to sākuma, dalībnieki iesniedz 

sacensību galvenajam tiesnesim aizpildītu un parakstītu apliecinājumu (Pielikums 

nr.1); 

3) dalībnieki ir atbildīgi par noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu 

ievērošanu. 

http://www.sasa.lv/
http://www.sasa.lv/stenda/online_reg/216
http://www.sasa.lv/stenda/online_reg/216
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Pielikums nr.1  

 

Latvijas Šaušanas federācijas vadlīnijām 

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai sacensībās  

 

Biedrībai “Latvijas Šaušanas federācija”  

 

Apliecinājums 

 

Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu 

 

 

Es, ____________________________________________________________, 

(vārds, uzvārds) 

 

 

 personas kods: ___________________________________________________,  

(personas kods) 

 

 

1. man nav konstatēta saslimšana ar Covid-19, un Slimību profilakses un kontroles centrs nav 

noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu;  

2. pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā neesmu atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz 

kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību 

ar Covid-19 attiecīgajā valstī un neesmu bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai 

kontaktpersonām;  

3. man nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna;  

4. man nav akūtu elpceļu infekcijas simptomu (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta 

ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).  

 

Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie 

administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. 

 

 ________________________________________  

(vārds, uzvārds, paraksts)  

 

________________________________________  

(tel.nr., e-pasts) 

  

________________________________________  

(datums)  

 

 

 
Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 

un nodrošināt aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 Biedrības ”Latvijas Šaušanas federācija” 

organizēto pasākumu laikā. 


