“Apstiprinu”:...............
LSpF Valdes priekšsēdētājs
Aivars Gudakovskis
2020.g.jūnijs
NOLIKUMS
2020. gada Latvijas Kauss 1.posms COMPAK SPORTING
1. Laiks un vieta:

Latvijas Kauss 1.posms
27.-28.jūnijs

Šautuve “Lāčkoki” , Grobiņa

Sacensību sākums

10:00

2. Rīkotājs: Latvijas Sportinga Federācija.
3. Dalībnieki: Latvijas un ārzemju sportisti. Sacensības notiek individuālā ieskaitē.
-

Sievietes startē TIKAI kategorijā “LADY”
Juniori startē TIKAI kategorijā “JUNIOR”
Vīrieši (dzimuši: 1.janvāris 1955.g.-31.decembris 1964.g.), pēc FITASC noteikumiem, startē TIKAI “SENIOR”
kategorijā.
Latvijas sportisti, kuri startē kategorijā MAN izdala 3-jās grupās – ABC (pēc ABC grupu nolikuma).
VISI dalībnieki (gan Latvijas sportisti, gan ārzemnieki) startē OPEN kategorijā.

Ārzemnieki startē katrs sava kategorijā atbilstoši FITASC noteikumiem, JUNIOR, LADY, SENIOR un OPEN kategorijā
Sacensības notiek atbilstoši F.I.T.A.S.C. Compak Sporting Noteikumiem: www.fitasc.com
4. Programma.
200 mērķi, divas dienas;
5. Dalības maksa.
1.posms - 3.posms,
Finālposms

Sacensību dalībnieki

80 Eur ( gada licences īpašniekiem)
90 Eur, ārzemniekiem un sportistiem
no Latvijas, kuriem nav licences.

Juniori

BEZMAKSAS

Par dalību sacensībās ir iespējams maksāt ar pārskaitījumu!
Federācijas rekvizīti:
Biedrība Latvijas Sportinga Federācija
reģ.nr. 40008062988
LV20HABA0551032504939,
maksājuma mērķis: par dalību LK 1.posms Compak Sporting

6. Munīcija.
Saskaņā ar FITASC noteikumiem patronas līdz 28g, skrotis ne rupjākas kā Nr. 7
7. Vērtēšana.
uzvarētāji tiek noteikti no 200 mērķiem individuālajā ieskaitē; vienādu rezultātu gadījumā notiek “pāršaušana” atbilstoši
FITASC noteikumiem.
8. Apbalvošana:
kategorijas, grupas 1.-3.vietas* – medaļās.
OPEN kategorijā 1.-6. vietas – kausi.
Apbalvošanu veic Latvijas Sportinga Federācija.
9. Pieteikumi:
līdz 26.jūnijam;
10.Piesardzība:
Cienīsim viens otru un ievērosim 2m sociālo distanci.
Sacensību organizators apņemas nodrošināt katra šaušanas laukumā ar dezinfekcijas līdzekļiem.
Aicinām dalībniekus veikt apmaksu par sacensībām pārskaitot uz federācijas kontu!
Pēc izšautas sērijas rezultātus protokolā NAV jāparaksta. Tiesnesis skaļi nosauks komandas rezultātus pēc serijas.

Pieteikties var reģistrējoties www.sporting.lv, sūtot pieteikumu uz e-pastu info@sporting.lv,vai bardisa@gmail.com tālr.
+37129269529
Atteikties var piezvanot vai rakstot uz e-pastu info@sporting.lv,vai bardisa@gmail.com tālr. +37129269529
Lūdzam cienīt tiesnešu un sekretariāta darbu, reģistrējoties savlaicīgi!

* 1. – 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti tikai gadījumā ja kategorijā startē ne mazāk kā 6 sportisti, ja kādā no kategorijām dalībnieku
skaits ir mazāks par 6, tad apbalvots tiek tikai uzvarētājs.

