“Apstiprinu”:...............
LSpF Valdes priekšsēdētājs
Aivars Gudakovskis
2018.g.februāris
NOLIKUMS
2018.. gada Latvijas Kauss COMPAK SPORTING
1. Laiks un vieta:

Šautuve “RIGA SHOOTING CENTER” , Rīga

Latvijas Kauss 1.posms
24.-25.marts

Sacensību sākums

Latvijas Kauss 2.posms
28.-29.aprīlis

Šautuve “LĀČKOKI” , Grobiņa

Sacensību sākums

Latvijas Kauss 3.posms
18.-19.augusts

10:00
Šautuve “RENCĒNI”” , Valmiera

Sacensību sakums

Latvijas Kauss Finālposms
29.30.septembris

10:00

10:00
Šautuve “RIGA SHOOTING CENTER” , Rīga

Sacensību sakums

10:00

2. Rīkotājs: Latvijas Sportinga Federācija.
3. Dalībnieki: Latvijas un ārzemju sportisti
sportisti. Sacensības notiek individuālā ieskaitē.
Latvijas sportisti tiek iedalīti ABC grupās,, ārzemnieki startē kategorijā „OPEN”.

Sacensības notiek atbilstoši F.I.T.A.S.C. Compak Sporting Noteikumiem: www.fitasc.com
4. Programma.
1.-3.posms: – 200 mērķi, divas dienas;
Finālposms: - 200 mērķi, divas dienas;
5. Dalības maksa.
1.posms - 3.posms,

Sacensību dalībnieki

80 Eur

Finālposms

Juniori

BEZMAKSAS

6. Munīcija.
Saskaņā ar FITASC noteikumiem patronas līdz 28g, skrotis ne rupjākas kā Nr. 7
7. Vērtēšana.
1.; 2.,3 Posmā:
uzvarētāji tiek noteikti no 200 mērķiem individuālajā ieskaitē; vienādu rezultātu gadījumā notiek “pāršaušana” atbilstoši
FITASC noteikumiem.
Finālposmā uzvarētāji tiek noteikti no 200 mērķiem individuālajā ieskaitē; vienādu rezultātu gadījumā notiek
“pāršaušana” atbilstoši FITASC noteikumiem.
Latvijas Kausa Compak Sporting kopvērtējums:
Latvijas Kausa Compak Sporting kopvērtējums tiks noteikts sekojoši: finālposma rezultāts +2 labākie rezultāti no trījiem
posmiem(LK 1 posms; LK 2 posms; LK 3 posms)
Kopvērtējumā posmu rezultāti tiek izteikti procentuāli (līdz simtdaļām) – posma uzvarētāja rezultāts tiek pielīdzināts
100%. Kopvērtējumā tiek iekļauti tikai Latvijas sportisti.
8. Apbalvošana:
Individuālās ieskaites posmos:
1. – 3.* vietas ieguvēji katrā grupā , tiek apbalvoti ar diplomiem un kausiem.
1. – 3.* ieguvēji kategorijā „OPEN” tiek apbalvoti ar diplomiem un kausiem.
Apbalvošanu veic Latvijas Sportinga Federācija.
Latvijas Kausa 2017 kopējā ieskaite.
1. – 3.* vietas ieguvēji katrā grupā, tiek apbalvoti ar diplomiem un vērtīgām balvām.

9. Pieteikumi:
1. posmam - līdz 22.martam;
2. posmam - līdz 26.aprīlim;
3.posmam – līdz 15.augustam;
Finālposmam - līdz 27.septembrim.
Pieteikties var reģistrējoties www.sporting.lv, sūtot pieteikumu uz e-pastu info@sporting.lv,vai bardisa@gmail.com tālr.
+37129269529
Pieteikumā lūdzam atzīmēt dzimšanas gadu. Ja dalībnieks piesakās pēc noteiktā datuma, tad tiek pielaists sacensībām
tikai gadījumā, ja ir brīvas vietas.
Novēlotas reģistrācijas gadījumā dalības maksa ir par 20 EIRO augstāka. Gadījumā ja šāvējs līdz
ceturtdienas vakaram 24:00 neatsakās no sacensību piedalīšanās, nākamajos sacensībās dalības maksa
būs par 20 EIRO augstākā! Ja soda nauda netiek samaksāta, sportists netiek pielaists sacensībām.
Atteikties var piezvanot vai rakstot uz e-pastu info@sporting.lv,vai bardisa@gmail.com tālr. +37129269529
Vai sacensību galv.tiesnesim.
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.

