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Rīga, 

2023.gada 15. martā Nr.5 

   Valstspilsētu un novadu pašvaldībām 

 Sporta klubiem  

Sporta organizatoriem 

Par LSVS pašvaldību 60. sporta spēļu 

finālsacensībām šaušanā 

 

Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS) 60. sporta spēļu nolikumu 
(iepazīties LSVS mājas lapā internetā  www.lsvs.lv) finālsacensības šaušanā notiks 2023. gada 
15. aprīlī Dobeles Sporta skolas šautuvē  Īles ielā 1, Dobelē. 

N O L I K U M S 

1. Mērķis un uzdevumi 

Nolikums precizē informāciju par sacensību norisi ložu šaušanā - sporta veidā, kurš ir iekļauts 

LSVS 60.sporta spēļu programmā.  

2. Sacensību laiks un vieta 

Sacensības ložu šaušanā notiks 2023.gada 15.aprīlī Dobeles Sporta skolas šautuvē (Dobelē, Īles 

ielā 1). Sacensības notiks sekojošās distancēs:  

2.1. 10 m distancē ar 12 - 15 šaušanas vietām vingrinājumos PŠ-20 (pneimatiskā šautene, 6 

piešaudes šāvieni un 20 ieskaites šāvieni, laiks – 45 minūtes) un PP-20 (pneimatiskā 

pistole, 6 piešaudes šāvieni un 20 ieskaites šāvieni 45 minūtēs). Šaušanas vietas tiks 

aprīkotas 25 m šautuves telpās, un tiek plānotas 3 maiņas, pēc tam turpat  notiks sacensības 

ar mazkalibra pistoli. 

2.2. 25 m distancē ar 10 šaušanas vietām. No rīta šautuvē notiks vingrinājumu PŠ-20 un PP-20 

izpilde, vēlāk – vingrinājuma MP-30 izpilde (mazkalibra pistole, piecu šāvienu piešaudes 



sērija, sešas piecu šāvienu ieskaites sērijas – kopā 30 šāvieni, laiks vienai sērijai – 5 

minūtes), plānotais maiņu skaits – 3.  

2.3. 50 m distancē (10 šaušanas vietās).  Vingrinājums   MŠ-30 (mazkalibra šautene, piešaude 

neierobežotā skaitā, 30 ieskaites šāvieni, laiks vingrinājumam – 45 minūtes), tiek plānotas 

3 vai 4 maiņas. 

 

3. Sacensību sākuma laiks 

Plānotais sacensību sākums no plkst. 10:00. Sacensību atklāšanas laiks tiks precizēts. 

 

4. Sacensību dalībnieki (atbilstoši LSVS nolikumam):  

4.1. Individuālās sacensības notiek visos vingrinājumos atsevišķi vīriešiem un sievietēm 40+ un 

55+ grupās. Individuālo vietu piešķir, ja dalībnieks izpildījis visus šāvienus. Komandā 4 

dalībnieki, t.sk. vismaz viena dāma. 

4.2. Komandu vērtējumam saskaita iegūto 8 augstāko vietu summu visos vingrinājumos 

neatkarīgi no vecuma grupas kopā vīriešiem un sievietēm. Jo mazāka ir šī summa, jo 

augstāko vietu komanda ieņem kopvērtējumā.  

4.3. Ja komandas startu skaits ir mazāks par 8, par katru neizmantoto startu vietu summai 

pieskaita tik daudz punktu, cik ir maksimālo vietu kādā vingrinājumā sievietēm un 

vīriešiem kādā vecuma grupā plus 1. Ja vairākām komandām punktu summa ir vienāda, tad 

augstāku vietu ieņem komanda, kuras dalībniekiem ir augstākas individuālās vietas 

vingrinājumos. Ja arī tas neizšķir, tad vecākās ieskaites dalībnieces vieta, tad jaunāka 

ieskaites dalībnieka vieta. 

4.4. Viens dalībnieks komandu vērtējumam var izpildīt ne vairāk kā 3 vingrinājumus. 

4.5. Dalībnieki vingrinājumus izpilda ar saviem ieročiem un munīciju. 

4.6. Individuāli startējošie dalībnieki tiks pielaisti uz brīvajām vietām. 

 

5. Pieteikumi 

5.1. Iepriekšējā informācija par komandas piedalīšanos sacensībās, norādot komandas 

nosaukumu, dalībnieku skaitu katrā vingrinājumā un kontaktpersonas koordinātes, tiek 

gaidīta līdz 2023.gada 7.aprīļa plkst. 24:00 uz e-pastu borissza@inbox.lv vai uz LŠF adresi 

pieteikumi@saufed.lv vai arī pa tel. 29583963 (Boriss Zavadskis). Šī informācija tiks 

izmantota sacensību kalendāra veidošanai. 

5.2. Vārdiskos pieteikumus, noradot arī vingrinājumus, kuros šāvēji piedalīsies, varēs nosūtīt uz 

tiem pašiem e-pastiem līdz 2023.gada 11.aprīļa plkst. 24:00. Vārdiskajā pieteikumā var 

norādīt arī papildus informāciju par komandas problēmām (piem., daži šāvēji izmanto vienu 



ieroci, u.tml.). Vadoties no šīs informācijas, tiks sagatavoti un nopublicēti izlozes (maiņu) 

saraksti. 

5.3. Sacensību dienā jānodod galvenajam tiesnesim vārdiskie pieteikumi ar precizējumiem, kā 

arī ar dalībnieku parakstiem par drošības tehniku. Pieteikums skaitās pieņemts, ja ir 

pieteikumu komisijas un grāmatvedes paraksti uz pieteikuma un tas nodots sporta veida 

galvenajam tiesnesim. 

5.4. Sacensību pieteikuma komisija sāk darbu 1 (vienu) stundu pirms un beidz 20 minūtes pirms 

sacensību sākuma. 

   5.5.  Maiņu saraksti tiks publicēti Latvijas šaušanas federācijas mājas lapā www.saufed.lv 

2023.gada 13.aprīlī. 

          5.6. Individuāli startējošos dalībniekus, kā arī tos, kuri nokavēja pieteikumu iesniegšanas laikus, 

pieņems tikai uz brīvajām vietām. 

          5.7. Lai pārliecinātos, ka Jūsu pieteikums ir saņemts, ieteicams sazināties ar galveno tiesnesi pa 

augstāk norādīto telefonu.  

 

6. Dalības maksa 

Dalības maksa sacensībām ložu šaušanā par katru pieteikto dalībnieku – 20.00 EUR. 

Dalības maksa sacensībām ložu šaušanā jāiemaksā Latvijas šaušanas federācijas (LŠF) kontā 

AS Swedbank, LV33HABA0551012812832, HABALV22 ar norādi par sacensību un komandas 

nosaukumu. Pēc pieprasījuma (info@saufed.lv) tiek sagatavots rēķins par dalības maksu. 

 

7. Sacensību vadība 

Sacensības vada LŠF tiesnešu brigāde. Galvenais tiesnesis – starptautiskās kategorijas tiesnesis 

ložu šaušanā Boriss Zavadskis. 

 

8. Apbalvošana 

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā  tiek apbalvoti ar Latvijas Sporta veterānu – 

senioru savienības medaļām, komandu kopvērtējumā apbalvo 1.-3.vietu ar kausiem un visi 

dalībnieki saņem sertifikātus. 

 

LSVS Prezidents                                                                    I. Klementjevs 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 


