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I.

Starptautisko sportinga noteikumu definīcija
1.

Sportinga definīcija

Sportings ir šaušanas disciplīna, kas atveido medību situācijas un ko praktizē ar medību ieroci
un mākslīgiem mērķiem. Disciplīnā izmanto visas ainaviskās īpatnības un dažāda veida
mākslīgos mērķus, kas tiek palaisti, lai izceltu šāvēja tehniskās un sportiskās prasmes.
Laukumos atveido medību trajektorijas dažādos sarežģītības līmeņos.
Sportinga laukumu ierīkošanā jāņem vērā visu klātesošo drošība, augu un vides aizsardzība,
kā arī vides apsaimniekošanas īpatnības. Aizliegts šaut pa dzīviem dzīvniekiem un putniem.

2.

Sportinga laukumi

2.1 Laukums
Atkarībā no sacensību apvidus izvietojuma sportinga laukumam jābūt aprīkotam ar
pietiekamu mērķu palaišanas mašīnu skaitu, lai sacensību dalībnieki varētu šaut
apstākļos, kas pēc iespējas vairāk atgādina dabisko medību šaušanu (pa irbēm, pīlēm,
fazāniem, zaķiem u.c.). Paredzētas dažādas mērķu trajektorijas – mērķi ir pretī nākoši,
promejoši, laukumu šķērsojoši, ripojoši un tādi, kas met cilpas, tie var būt augsti vai
zemi, atklātā teritorijā vai mežā, klajā vietā vai aizēnoti ar kokiem vai krūmiem.
2.2 Mērķu palaišanas mašīnas
Šaušanas laukuma
(līnijas) veids
Laukums (veca sistēma)
Līnija ar 4 šaušanas
pozīcijam
Līnija ar 5 šaušanas vietam
(jauna sistēma)
Līnija ar 3 šaušanas
pozīcijam (jauna sistēma)
atļauta tikai GRAND PRIX
sacensībam

Mašīnu skaits

Kombinācijas ar „single”
mērķiem un dupletiem

5 mašīnas priekš 3 šaušanas
pozīcijam
3 šaušanas vietas ar 4
mašīnam un 1 šaušanas
vieta (galdiņš nr.2 vai 3) ar
3 mašīnam.
5 šaušanas pozīcijas ar 3
mašīnam

15 ‘”single”, 5 dupleti no
kuriem 2 dupleti uz šaušanas
galdiņa ar 3 mašīnam

5 mašīnas uz vienas
pozīcijas

15 ”single”, 5 dupleti

15 „single”, 5 dupleti

15 „single”, 5 dupleti

Mērķu palaišanas mašīnas var būt manuālas, automatiskas, vai pusautomatiskas,
identificējamas ar alfabeta burtiem ( A,B,C,D) no kreisas uz labu pusi no šaušanas
pozīcijas.
2.3 Mērķi
Izmantojami šādi mērķi - standarta, „zaķis”, midi (vidēja lieluma), super mini (nelieli),
batjū (lokveida trajektorijā met cilpu), flešs (ar krāsu pulveri) un zz (speciālie).
Mērķiem ir jābūt tādā krāsā, kas skaidri izceļas uz apkārtējā fona.
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2.4 Šaušanas vietas
Šaušanas vietu var apzīmēar kvadrātu, kura viena malair 1 m, vai apli, kura diametrs ir1
m. Ja iespējams, šaušanas vietām ir jābūt līdzenām, lai dalībnieks varētu stabili stāvēt un
nepaslīdēt. Šī prasība ir ieviesta šāvēju un citu klātesošo drošībai.
Šaušanas vietas priekšā ir jāatrodas šaušanas programmai, kur ir skaidri
redzamašaušanas programma pēc burtiem. Šaušanas programa nedrīkst būt rakstīts
merķa veids, ka arī, tiesnesis nepaziņo par merķa tipu.
2.5 Trajektorijas
2.5.1.

Sportinga laukumiem jāatbilst medību ētikai un šaušanas attālumiem:
-

Nav pieļaujama šaušana no maza attāluma, jo šādā gadījumā, piemērojot
medību situāciju, medījums kļūst nelietojams.
Nav pieļaujama šaušana tālāk par ieroča vai patronas efektīvas šaušanas
attālumu, jo, piemērojot medību situāciju, dzīvnieks tiktu tikai ievainots.

-

Jābūt iespējai izšaut divas reizes pa katru „single” mērķi.
Katras trajektorijas sarežģītības pakāpe tiek vērtēta,procentiem katrā klasē
atbilstot viduvēja šāvēja sašautu mērķu rezultātiem:
Sarežģītība

A klase

B klase

C klase

Vairāk nekā
80%

no 60% līdz
80%

no 40% līdz
60%

Ir ieteicams izmantot dažādas sarežģītības pakāpes (A – C klase) mērķu
trajektorijas katrā šaušanas vietā, vadoties pēc šādiem kritērijiem:
•
•
•

2.5.2.

Viens A trajektorijas mērķis
Divi B trajektorijas mērķi
Viens C trajektorijas mērķis

Gadījumā, ja šaušanas vietā ir 5 ”single” mērķi, papildus var būt tikai A vai
B klases mērķis.
Dubleti jāšauj pa mērķiem, kas jau palaisti kā ”single” mērķi konkrētajā
šaušanas vietā, ievērojot, ka:
•
„C” trajektorija ir izmantojama dubletā vai dubletos tikai vienu reizi,
vislabāk saistot to ar „A” mērķi.
•
Divas „B” trajektorijas var izmantot dubletā, vai arī viena „B” var tikt
saistīta ar „A” trajektoriju.
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3.

Šaušanas noteikumi

3.1. Šaušanas poza
3.1.1.

Šāvējiem jāieņem
em gatav
gatavības poza, proti, stāvot ar abām kājām
m šaušanas vietas
robežās, ieroča laidei pieskaroties ķermenim.
Visa veida ieroča
ča laidei ieskaitot:
- Standarta laide;
- Monte Carlo veids;
- Laidei, kura ir aprikota ar regul
regulējamo ierici vai jebkurai citai ierīcei
ierī kura ļauj
samazinātt ieplecošanas distanci.
Augstākai
kai aizmugurējai
aizmugurē
laides daļai ir jābūt zem horizontālas
las līnijas,
lī
kas ir
atzīmēta uz šavēja
ēja apģērba.
ap
Šī līnija ir paralēla
ēla pleca asij un atrodas 25 cm zem ttās (sk. zīmējumu
ējumu).

3.1.2.

Šāvējiemjāpaliek
paliek šajā pozā, līdz brīdim, kad mērķis
is ir palaists un redzams.
Šāvēji nedrīkst
kst ieplecot ieroci plec
plecā pirms parādās mērķis. Šāvējiem
ā ējiem jjāšauj ar
ieplecotu ieroci pa visiem m
mērķiem, ieskaitot zaķus.

3.1.3.

Dubletā pēcc pieprasī
pieprasījuma, vienlaicīgajā un secīgajā dubletā šāvēji
āvēji drīkst
dr
turēt
ieroci brīvā augstumā plecā tikai starp pirmo un otro mērķi.

3.1.4.

Ieroču testēšana
Nekādā gadījumāā netiek pie
pieļauta ieroča testēšana šaušanas vietā.
ā. Pirms doties uz
laukumu, šāvēji
ji var, ja vi
viņi grib, testēt ieroča darbību vietā,, kas speciāli
speci domāta
šim nolūkam
kam un atrodas iero
ieroču glabāšanas vietas kluba mājastuvumā
jastuvumā.

3.2. Ausu aizsardzība
Sk. nodaļas „Uzvedības
bas noteikumi / Droš
Drošība”, 8.9. pantu.
3.3. Aizsargbrilles
Sk. nodaļas „Uzvedības
bas noteikumi / Droš
Drošība”, 8.10. pantu.

4.

Definīcijas

4.1.

„SINGLE” mērķis -katrs „single” mērķis, no jebkura veida materiāla, tiek palaists no
mērķu palaišanas mašīnas. Jābūt iespējamam izšaut divas patronas pa katru„single”
mērķi.

4.2.

Dublets–tiek palaisti divi mērķi (pēc pieprasījuma, vienlaicīgi vai secīgi) un šāvējiem
ir divas patronas dubletam. Abas patronas var izšaut pa vienu un to pašu mērķi.

4.2.1. Dublets pēc pieprasījuma (double on report)
Divi mērķi tiek palaisti no vienas vai divām mašīnām. Otrais mērķis tiek palaists laikā
no 0 līdz 3 sekundēm no brīža, kad atskan šāviens pa pirmo mērķi.
4.2.2. Vienlaicīgais dublets ( simultaneous double)
Divi mērķi tiek palaisti vienlaicīgi no vienas vai divām mašīnām. Pa mērķiem var šaut
jebkurā secībā.
4.2.3. Secīgais dublets (rafale double)
Mērķi tiek palaisti no vienas mašīnas pa vienu trajektoriju, ar intervālu, kas ir vienāds
ar mašīnas pārlādēšanas laiku. Pa mērķiem var šaut jebkurā secībā.

II.

Sacensību tiesāšana
5. Tiesneši

5.1.

Tiesneši, kas piedalās starptautiskās sacensībās, svinīgi apzvēr:
•
•
•

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Ievērot noteikumus un nodrošināt noteikumu ievērošanu;
Pieņemt savus lēmumus godīgi, ievērojot vienlīdzības principu;
Neņemt vērā dalībnieku nacionalitāti un piederību kādas valsts federācijai
starptautisku sacensību laikā;
• Nostāties vietā, kas radītu optimālus nosacījumus, pieņemot lēmumus par
noteikumu ievērošanu;
• Paziņot savus lēmumus pietiekami skaidri un skaļi, lai tos sadzirdētu šāvēji;
• Uzklausīt šāvēju protestus ar cieņu, neļaujot šāvējam vai citiem dalībniekiem
sevi ietekmēt;
Turēt savā rīcībā spēkā esošu sportinga noteikumu eksemplāru FITASC(Starptautiskā
medību šaujamieroču federācija) oficiālajās valodās.Katram tiesnesim ir jābūt
derīgam tiesneša sertifikātam, ko izsniedza attiecīgā nacionālā federācija, vai, galvenā
tiesneša gadījumā, FITASCizsniegtam starptautiskā tiesneša sertifikātam. Citos
gadījumos tiesnesis var darboties tikai kā tiesneša asistents, ar nosacījumu, ka viņu ir
iepriekš apstiprinājusi konkrēto sacensību kolēģija.
Tiesnešiem ir jānodrošina kārtība un piedienīga uzvedība šaušanas vietā, tai skaitā arī
pāršaudes laikā.
Kad sacensību dalībnieks ir gatavs šaut, viņš ziņo „gatavs” vai „dod” tiesnesim, kurš
iespējami ātri nodod šāvēja komandu laidējam caur audiosignālu. Mērķim jābūt
palaistam ne vēlāk kā trīs sekundes pēc šī signāla.
Ārkārtējos apstākļos tiesnesis var pārtraukt šaušanu, ja ir pēkšņa lietusgāze vai
spēcīga vētra, kas solās būt neilga. Ja vēlāk tiesnesis izlemj, ka pārtraukums var būt
ilgāks nekā tika sākotnēji paredzēts, viņam ir jāinformē sacensību tiesnešu kolēģija.
Šāvējam nav tiesību atteikties no mērķa, ja vien viņš to nav izsaucis. Vienīgi
tiesnesim ir tiesības lemt par to, ka trajektorija vai „Nav mērķa” atbilst noteikumiem.
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6. Mērķu tiesāšana
6.1.
6.2.

Katrs tiesnesis pieņem lēmumus vienpersoniski.
Komandas šāvējiem nav tiesību iejaukties vai paust savus viedokļus par lēmumiem,
kas attiecas uz mērķiem.
6.3. Mērķis tiek pasludināts par sašautu - „trāpīts” („viens”), ja tas palaists un šāvējs
izšāvispa to saskaņā ar punktu 3.1., un ir skaidri redzams, ka vismaz viens mērķa
gabaliņš ir atdalījies šāviena rezultātā, vai mērķis ir pilnībā vai daļēji sašauts. Tas
attiecas arī uz flešs mērķiem.
6.4. Mērķis tiek pasludināts par nesašautu - „garām” („nulle”), ja:
šāvējs nespēj izšaut pa mērķi bez attaisnojoša iemesla (secīgā un vienlaicīgā
dubleta gadījumā: garām un garām);
šāvējs izšauj, bet mērķim netrāpa un neviens gabaliņš redzami neatdalās vai arī,
ja tikai redzamas putekļu daļiņas (putekļi no mērķa materiāla vai mērķu
krāsojuma putekļi);
šāvējs ieroča kļūmes gadījumā pats atver ieroci vai pieskaras drošinātājam pirms
tiesnesis ir apskatījis ieroci
vienas sērijas ietvaros ir notikusi otrā kļūme ieroča vai munīcijas dēļ.
6.5. „NAV MĒRĶA”
6.5.1. „NAV MĒRĶA” ieroča vai munīcijas dēļ
Tabula zemāk attiecas uz pirmo gadījumu vienas sērijas ietvaros.
Šāvējs saņem brīdinājumu par pirmo gadījumu un mērķis tiek pasludināts „NAV
MĒRĶA”. Pēc pirmā gadījuma visi mērķi, uz kuriem netika izšauts tā paša iemesla
dēļ tiek ieskaitīti kā „garām”.
Defekts
Divas
patronas
izsprāga
vienlaicīgi
Pirmā šāviena
kļūme*

Otrā šāviena
kļūme

Tips
„single” mērķis
pirmais mērķis dubletā
pēc pieprasījuma
vienlaicīgais dublets
secīgais dublets
„single” mērķis
dublets pēc pieprasījuma
vienlaicīgais dublets
secīgais dublets
„single” mērķis

dublets pēc pieprasījuma
vienlaicīgais dublets
secīgais dublets

Darbība
„Nav mērķa”, mērķis tiek atkārtots
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
„Nav mērķa”, mērķis tiek atkārtots
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
„Nav mērķa”, mērķis tiek atkārtots.
Mērķi var sašaut tikai ar otro šāvienu
un to ieskaita kā nulli, ja tas ir sašauts
ar pirmo šāvienu.
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots.
Tiek pierakstīts pirmā šāviena
rezultāts.
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots,
punkti netiek pierakstīti
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots,
punkti netiek pierakstīti

*Ja veikts otrais šāviens, tā rezultāts tiek ieskaitīts kā „trāpīts” vai „garām”.
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6.5.2. „NAV MĒRĶA” mērķa dēļ
Tabula zemāk attiecas uz sekojošiem gadījumiem, ja:
- tiek palaists salauzts mērķis;
- mērķis netiek palaists no pareizās mašīnas;
- divi mērķi tiek palaisti no mašīnām vienā šaušanas vietā;
- mērķis ir nepareizas krāsas, izmēra vai tipa;
- tiesnesis atzīst trajektoriju par nepareizu;
- mērķis tiek palaists vairāk nekā trīs sekundes pēc tiesneša komandas;
- šāvējs nebija izsaucis mērķi;
- tiesnesis atzīst, ka šāvējs nepārprotami tika traucēts;
- tiesnesis nespēj pieņemt lēmumu par mērķi.
Tips
Darbība
„single” mērķis
„Nav mērķa”, mērķis tiek atkārtots
„zaķa” mērķis saplīst pēc pirmā šāviena,
„Nav mērķa”, mērķis tiek atkārtots.
kas ir garām, un pirms otrā šāviena
Mērķi var sašaut tikai ar otro šāvienu un
to ieskaita kā nulli, ja tas tiek sašauts ar
pirmo šāvienu.
dubleta pēc pieprasījuma: pirmais mērķis
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
dubletā pēc pieprasījuma: pirmais mērķis
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
(vai tā gabaliņi) sasit otro, pirms šāvējs ir
Tiek pierakstīts pirmā mērķa rezultāts.
izdarījis otro šāvienu
dubleta pēc pieprasījuma: otrais mērķis
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
Tiek pierakstīts pirmā mērķa rezultāts
vienlaicīgā dubleta mērķis
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
secīgā dubleta mērķis
„Nav mērķa”, dublets tiek atkārtots
Visos dubletos, ja abi mērķi tiek sašauti ar vienu šāvienu, rezultāts ir “TRĀPĪTS” un
“TRĀPĪTS”.
7. Ieroči un munīcija
7.1.

7.2.
7.3.

Definīcija
Ir pieļaujami visi medību ieroči, ieskaitot pusautomātiskos (izņemot pumpja tipa
bises), ja to kalibrs nepārsniedz 12., bet stobra garums ir ne mazāks par 66 cm.
Nekāda gadījumā nedrīkst izmantot mikro kameru uz ieroča.
Ar visiem ieročiem, pat ja tie nav pielādēti, jārīkojas ar lielāko uzmanību. Ieroči
jāpārnēsā atvērtā veidā (pusautomātiskie ieroči jāpārnēsā ar atvērtu aizslēgu), stobra
galam ir jābūt vērstam taisni uz augšu vai uz leju.
Siksnas un cilpas, kas piestiprinātas ieročiem, ir aizliegtas.
Laikā, kad šāvēji neizmanto ieroci, tas vertikāli jānoliek ieroču glabāšanas piramīdā
vai līdzīgi speciāli šim nolūkamparedzētajā vietā. Pusautomātiskiem ieročiem jābūt ar
atvērtu aizslēgu.
Ir aizliegts pieskarties citu šāvēju ieročiem bez atļaujas. Divi šāvēji, kas šauj vienā
komandā, nedrīkst izmantot vienu ieroci oficiālo sacensību vai čempionāta laikā.
Ārkārtējos apstākļos šāvējs drīkst, ja viņa ierocis ir salūzis, aizņemties cita šāvēja
ieroci ar tā piekrišanu, lai pabeigtu sēriju.
Pilnīga vai daļēja ieroča, čoku vai stobra maiņa vienas sērijas ietvaros ir pieļaujama
starp divām šaušanas vietām vai starp vienkāršajiem mērķiem un dubletiem, ja tas
nerada kavējumu.
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7.4.

Kad šāvēji ir šaušanas vietā, viņiem ir aizliegts veikt jebkādas no iepriekš
aprakstītajām izmaiņām (7.3).
7.5. Maksimālais laiks, kas atvēlēts šāvējiem starp vienkāršajiem mērķiem un dubletiem,
ir 15 sekundes. Ja šāvējs pārsniedz šo laiku, tiesnesis izdara šāvējam brīdinājumu un
pēc tam piemēro 12.2. punktā noteiktās prasības.
7.6. Tiesnesis pasludina „Nav mērķa” pirmās ieroča kļūmes gadījumā. Turpmākas kļūmes
šajā sērijā tiek ieskaitītas kā nulles. Ja ierocis tiek salabots pirms viņa komanda
pabeidz šaušanu šajā šaušanas vietā, šāvējs drīkst šaut pēdējais, saņemot tiesneša
atļauju. Ja defekts nav izlabojams, šāvējam ir tiesības turpināt sēriju ar savu komandu,
saņemot tiesneša atļauju un nekavējoties iegūstot citu ieroci (sk. 7.3. punktu). Pretējā
gadījumā šāvējam ir jāatstāj sava vieta un komanda. Viņš var šaut pa paliekošajiem
mērķiem tikai, ja citā komandā ir brīva vieta, saņemot tiesnešu kolēģijas atļauju.
7.7. Ja šāviens noticis vienlaicīgi no abiem stobriem ieroča kļūmes dēļ,„single” mērķa vai
dubleta pirmā mērķa gadījumā mērķis tiek pasludināts par „Nav mērķa” un rezultāts
tiek pierakstīts (6.5.punkts).
7.8. Skrošu lādiņa svars patronā nedrīkst pārsniegt 28 gramus ar maksimālu pielaidi +2%.
Skrotij jābūt lodveida formai, ar diametru no 2,0 līdz 2,5 mm.
- stingri aizliegts izmantot dispersantus vai citas nestandarta lādiņus, tāpat kā
pašlādētas patronas.
- stingri aizliegta dažādu izmēru skrošu maisīšana, kā arī melnā pulvera un trasējošo
patronu izmantošana.
7.9. Ja abi mērķi dubletā tiek sašauti ar vienu šāvienu, tie tiek ieskaitīti kā „trāpīts” un
„trāpīts”.
7.10. Tiesnesis var pieprasīt šāvējam uzrādīt pārbaudei divas patronas pirms šāvējs sāk
šaušanu, paņemot vienu patronu no šāvēja jakas labās kabatas, bet otru no kreisās
kabatas (ja apģērbs ir ar divām kabatām katra savā pusē).
8. Uzvedības noteikumi / Drošība
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Ja šāvējs neadekvāti uzvedas (met ieroci, lamājas vai varmācīgi izturas pret tiesnesi
un citiem sacensību dalībniekiem utt.), tiesnesim iespējami ātri jāinformē tiesnešu
kolēģija (13.4.punkts).
Šāvējs var šaut tikai, kad pienākusitā kārta un tikai tad, kad mērķis ir palaists.
Šāvējam ir aizliegts tēmēt vai šaut uz citu šāvēju mērķiem vai tīšām tēmēt vai šaut uz
dzīviem dzīvniekiem/putniem (13.4.punkts).
Netiek pieļauta šaušanas simulācija šaušanas vietās vai ārpus tām. Ja šāvējs pirms
sauc komandu „gatavs”, simulē šaušanu (piem., iepleco ieroci un seko mērķa
trajektorijas teorētiskai līnijai) vai netīšām izdara šāvienu, tiesnesim ir jāizsaka
brīdinājums. Pēc pirmā brīdinājuma katrs nākamais gadījums tiek ieskaitīts kā „nulle”
par nākamo trāpīto mērķi.
Šāvējiem jābūt gataviem šaut uzreiz pēc izsaukuma un tiem ir jābūt nepieciešamajai
munīcijai un aprīkojumam visai sērijai. Nekādos apstākļos šāvējs nedrīkst virzīties uz
stāvvietu pirms iepriekšējais šāvējs to ir atstājis un ir pienākusi viņa kārta šaut.
Šāvēji nedrīkst pielādēt ieročus, kamēr viņi nav šaušanas vietā, ar ieroci pavērstu uz
šaušanas pusi, un kamēr tiesnesis nav devis atļauju šaušanai.
Pusautomātiskie ieroči jāpielādē ne vairāk kā ar divām patronām vienlaicīgi.
Šāvēji nedrīkst griezties apkārt šaušanas vietā, kamēr ierocis nav atvērts („pārlauzts”)
un patronas nav izņemtas no stobra, vienalga, vai tās tika izšautas, vai nē.
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8.7.

Mērķu rādīšanas laikā vai gadījumos, kad šaušana tiek pārtraukta, šāvējiem ir
jāpārlauž un jāizlādē ieroči. Viņi drīkst salikt ieročus tikai saņemot tiesneša atļauju.
8.8. Ja šāvējam neizdodas izdarīt šāvienu vai arī citas ieroča vai patronas kļūmes
gadījumā, viņam jāpaliek savā vietā ar ieroci vērstu šaušanas virzienā, nepārlaužot to
un nepieskaroties drošinātājam, kamēr tiesnesis nav apskatījis ieroci.
8.9. Ausu aizsardzība
Ausu aizsardzība ir obligāta visiem šāvējiem, tiesnešiem, personālam un publikai, kas
atrodas šaušanas laukumā vai tā tuvumā. Katrs šāvējs šaušanas vietā bez ausu
aizsardzības tiek uzskatīts par klāt neesošu un viņam tiek piemērots 16.7.punktā
noteiktais. Jebkuros āra apstākļos šaušanas stendā esošiem bērniem jālieto ausu
aizsardzība.
Ja šāvējs ieroča/munīcijas kļūmes deļ, atvera pats savu ieroci pirms tiesnesis ir
pienācis un apskatījis ieroci, tad rezultāts tiek ierakstīts ka „NULLE”.
8.10. Aizsargbrilles
Aizsargbrilles ir obligātas bez izņēmumiem, visiem šāvējiem, tiesnešiem, personālam
un visiem citiem, kas atrodas stenda vistuvākajā apkārtnē. Katrs šāvējs, kas šaušanas
vietā nenēsā aizsargbrilles, tiek uzskatīts par klāt neesošu un viņam tiek piemērots
16.7.punktā noteiktais.
9. Apelācijas
9.1.

Šāvēju atbildība ir sašaut mērķus tur, kur tiesnesim tas ir redzams, lai varētu pieņemt
attiecīgu lēmumu.
9.2. Ja tiesnesis uzskata, ka mērķis sašauts aiz dabiska šķēršļa vai šaušanas ierobežojuma,
apelācija pret tiesneša lēmumu netiek pieņemta.
9.3. Nekādos apstākļos šāvēji nedrīkst atstāt savas šaušanasvietu vai pacelt mērķi, lai
noskaidrotu, vai tam ir trāpīts.
9.4. Pieprasot nākamo mērķi, šāvējs akceptē tiesneša lēmumu par iepriekšējo.
9.5. Ja šāvējs nepiekrīt tiesneša lēmumam, apelācija jāiesniedz nekavējoties šaušanas
vietā, paceļot roku un pasakot „apelācija” vai „protests”.
Tiesnesim tad jāpārtrauc šaušana un šāvējam jāpamato sava apelācija.
9.5.1. Ja tiesnesis ir pārliecināts, ka viņa lēmums ir pareizs, viņš nekavējoties apstiprina
savu lēmumu, kas tad kļūst izpildāms bez atkārtotas apelācijasiespējas (10.1. un
10.2.punkts).
9.5.2. Ja tiesnesim ir šaubas attiecībā uz pieņemto lēmumu, viņš var konsultēties ar vienu no
sekojošām personām pirms viņš pieņem galīgo lēmumu:
- ar citu klātesošu tiesnesi
- ar mērķu laidēju
- ar komandas šāvējiem
Tiesnesim nav pienākuma piekrist izteiktajiem viedokļiem.
9.5.3. Pēc iepriekš aprakstītās konsultācijas tiesnesis sniedz savu galīgo lēmumu, kas tad
kļūst neapstrīdams un tādējādi ir saistošs šāvējam (10.1. un 10.2.punkts).
9.6. Gadījumos, izņemot trajektorijas vērtējumu kā pareizu vai kā „Nav mērķa” un mērķu
ieskaitījums kā „viens” vai „nulle”, tiesneša lēmumi var tikt apstrīdēti tiesnešu
kolēģijas priekšā.
9.7. Lai iesniegtu apelāciju pret tiesneša lēmumu, šāvējam jāiesniedz tienešu kolēģijai
protests rakstiskā veidā, ar naudas iemaksu, kuras apjoms veido 40% no dalības
maksas.
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9.8.

Ja tiesnešu kolēģija pieņem lēmumu par labu šāvējam, naudas iemaksa tiek atdota.
Pretējā gadījumā toziedo labdarības iestādei, ko nosakaFITASCpriekšsēdētājs. Ja
tiesnešu kolēģija atzīst protestu par pamatotu, bet citā gadījumā nekā to nosaka
9.6.punkts, var likt tiesnesim mainīt viņa lēmumu. Tiesnešu kolēģija var arī nozīmēt
citu tiesnesi vai arī izlabot tiesneša lēmumu (9.6.punkts).
10. Atteikšanās pakļauties

10.1. Šāvējiem jāatsāk šaušana vēlākais 15 sekundes pēc tiesneša galīgā lēmuma.
10.2. Ja šāvējs nespēj atsākt šaušanu 15 sekunžu laikā pēc tiesneša galīgā lēmuma, tas tiek
vērtēts kā atteikšanās pakļauties. Tiek piemēroti sodi, kas ir precizēti 13. nodaļā.
10.3. Ja tiesnesis uzskata, ka sacensību dalībnieks tīšām novilcina šaušanu vai uzvedas
acīmredzami negodīgi, tas tiek uzskatīts par atteikšanos pakļauties.
11. Mēģinājums ietekmēt tiesnesi
11.1. Tiek uzskatīts, ka šāvēji mēģina ietekmēt tiesnesi, ja:
11.1.1. šāvējs turpina apstrīdēt tiesneša galīgo lēmumu ar uzvedību vai mutiski, neraugoties
uz šaušanas turpināšanu;
11.1.2. šāvējs acīmredzami apstrīd tiesneša lēmumus;
11.1.3. klātesošie šāvēji acīmredzami pauž savus viedokļus par lēmumu vai kritizē to bez
tiesneša atļaujas.
12. Brīdinājumi
12.1. Ja šāvējs ieņem nepareizu pozu, t.i., nesaskaņā ar šo noteikumu 3.1.punktu, vai ja viņš
iepleco ieroci pirms mērķis ir parādījies, tiek izteikts brīdinājums.
12.2. Pēc pirmā brīdinājuma katrā nākamā noteikumu pārkāpuma gadījumā šajā laukumā
mērķi tiek pasludināti:
- „nulle” par „single” mērķi;
- „nulle” un „Nav mērķa” par dubletu pēc pieprasījuma;
- „nulle” un „nulle” par vienlaicīgo dubletu;
- „nulle” un „nulle” par secīgo dubletu.
12.3. Nekādā gadījumā nedrīkst šaut pa mērķi, ko tiesnesis ir pasludinājis par „Nav mērķa”.
Katrs šāvējs, kas pārkāpj šo noteikumu, pēc pirmā brīdinājuma tiek sodīts sekojoši:
- „nulle” par „single” mērķi;
- „nulle” un „Nav mērķa” par dubletu pēc pieprasījuma;
- „nulle” un „nulle” par vienlaicīgo dubletu;
- „nulle” un „nulle” par secīgo dubletu.
13. Sodi
13.1. Visi šāvēji, kas piedalās sacensībās, akceptē visus FITASC noteikumus un atzīst, ka
viņi pieņem šos sportinga noteikumus. Viņi arī piekrīt akceptēt sankcijas un visas
citas noteikumu pārkāpumu, tieneša pavēļu neklausīšanas un tiesneša lēmumu
noraidīšanas sekas.
13.2. Noteikumu punkta pārkāpuma pirmajā gadījumā tiesnesis vai tiesnešu kolēģija izsaka
brīdinājumu.
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13.3. Ja pārkāpuma, atteikšanās pakļauties vai tiesneša ietekmēšanas gadījums atkārtojas,
tiesnešu kolēģija var sodīt šāvēju šādi:
- viena mērķa zaudējums;
- vienas sērijas (25 mērķi) zaudējums;
- diskvalifikācija.
13.4. Pēc tiesneša pieprasījuma žūrija var nekavējoties diskvalificēt jebkuru šāvēju, kurš ir
zaudējis paškontroli vai kurš ir atteicies pakļauties un/vai ir mēģinājis ietekmēt
tiesnesi vai tīšām šāvis pa dzīviem dzīvniekiem/putniem.
13.5. Katra diskvalifikācija saskaņā ar 13.4.punktu tiek paziņota šāvēja nacionālajai
federācijai un FITASC vadības institūcijai, kas reģistrēs izraidīšanu uz 5 gadiem.
13.6. Otrās izraidīšanas gadījumā trīs gadu periodā pārkāpējam pēc FITASC menedžmenta
komitejas īpaša lēmuma var atteikt pielaist pie jebkurām sacensībām, kas tiek
organizētas FITASCaizbildnībā.
13.7. Šāvēji, kas tika diskvalificēti nekādos apstākļos nesaņem atlīdzību vai jebkuru citu
finansiālu kompensāciju.
14. Rezultātu protokoli
14.1. Protokols atrodas pie tiesneša vai viņa uzraudzībā pie citas tiesneša nozīmētas
personas. Katram tiesnesim ir jābūt citas krāsas zīmulim katrai šaušanas vietai vienā
un tai pašā laukumā.
14.2. Tikai mērķi, kas tika ieskaitīti kā „nulle” tiek atzīmētas protokolā (sk. kopiju
pielikumā). Katrs kā „nulle” ieskaitītais mērķis tiek pierakstīts protokolā hronoloģiskā
kārtībā no kreisās puses uz labo. Katrā šaušanas vietā mērķi tiek numurēti šaušanas
kārtībā, piem.:
1. laukums:
Mērķis nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 un nr. 6.
2. laukums:
Mērķis nr. 1, nr. 2 un nr. 3, dublets nr. 4 un nr. 5, dublets nr. 6 un nr. 7.
15. Sacensību organizēšana
15.1. Nacionālajai federācijai jāakceptē laukumi nacionālajām sacensībām, starptautiskajai
federācijai jāakceptē laukumi starptautiskajām sacensībām.
15.2. Ja par starptautisko sacensību organizāciju atbildīgā federācija vēlas organizēt
sacensības neakceptētā laukumā, tai jāuzrāda laukums un organizācijas detaļas
FITASC pārstāvim vismaz astoņus mēnešus pirms sacensību datuma. FITASC var, ja
uzskata to par vajadzīgu, likt federācijai nozīmēt programmas lidojumu veidotāju, kas
ir atbildīgs par laukumu izveidošanu un organizāciju.
15.3. FITASC katras valsts federācija var deleģēt atbildību par sacensību organizāciju
vienam no tās klubiem, bet FITASCjoprojām uzskatīs to par pilnīgi atbildīgu par visu
iepriekš akceptēto specifikāciju pielietojumu.
15.4. Tiesnešu kolēģija
15.4.1. Starptautiskos pasākumus kontrolē tienešu kolēģija, ko veido pasākumā klātesošie
FITASC sportinga komitejas locekļi un viens pārstāvis no katras dalībvalsts, kas ir
pieteikusi senioru komandu. Kolēģiju vada FITASC organizējošā locekļa pārstāvis.
FITASC Menedžmenta komitejas locekļi automātiski tiek iekļauti kolēģijā, izņemot
tos, kas piedalās apelācijas kolēģijā.
15.4.2. Kolēģija pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu vairākumu. Nevienbalsīgā lēmuma
gadījumā priekšsēdētājam vai viņa pārstāvim ir izšķirošā balss.
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15.4.3. Lai lēmumi būtu likumīgi, tiem jābūt pieņemtiem kolēģijas priekšsēdētāja vai viņa
pārstāvja un vismaz ceturtdaļas locekļu klātbūtnē.
15.4.4. Ārkārtas gadījumā (piemēram, šaušanas pārtraukšanas riska gadījumā), divi
priekšsēdētāja vai viņa pārstāvja nozīmēti kolēģijas locekļi var pieņemt ārkārtēju
lēmumu, kas vēlāk ir jānodod kolēģijas ratifikācijai.
15.5. Kolēģijas loma
15.5.1. Tehniskās komitejas locekļiem kolēģijas sastāvā pirms šaušanas sākuma jāpārbauda,
vai stendi un laukumi atbilst noteikumiem un specifikācijām.
15.5.2. Pēc atklāšanas ceremonijas organizējošā federācija pasludina kolēģijas noteiktos
šaušanas laikus.
15.5.3. Kolēģijai jānodrošina noteikumu un drošības prasību ievērošanu šaušanas laikā.
15.5.4. Kolēģija var pārbaudīt ieročus, munīciju un mērķus, izmantojot tehniskās testēšanas
aprīkojumu.
15.5.5. Kolēģijai jāpieņem nepieciešamie lēmumi tehniskā defekta gadījumā, ja tos nav
pieņēmis galvenais tiesnesis.
15.5.6. Kolēģijai jāizskata apelācijas un jāizlemj par nepieciešamiem sodiem, kas attiecināmi
uz visiem šāvējiem, kas neievēro noteikumus vai kas uzvedas nesportiski.
15.5.7. Kolēģijai jānodrošina vismaz divu tās locekļu pastāvīga klātbūtne šautuvē.
15.5.8. Ja kolēģijas loceklis konstatē noteikumu neievērošanu, viņš vienpersoniski nav tiesīgs
regulēt tiesneša darbu, par notikušo jāinformē kolēģija.
15.6. Par laukumiem atbildīgas personas
15.6.1. Dienās pirms sacensību sākuma programmas lidojumu veidotājs prezentē laukumu
iekārtojumu ar trajektorijām, kā arī piedāvātos un pierakstītos dažādos mērķu veidus,
šādām personām:
- kolēģijas locekļiem, kas ir „par laukumiem atbildīgās personas”.
- kā arī galvenajam tiesnesim.
15.6.2. 15.6.1.punktā izklāstītie laukumu lidojumu programmu ierosinājumi var tikt uzlaboti,
lai tie atbilstu tehniskajiem, tiesāšanas, drošības un vides noteikumiem un kā arī
FITASC sacensību garam.
15.6.3. Visi laukumi tiek uzskatīti par uzstādītiem tikai tad, kad kolēģijas locekļi un galvenais
tiesnesis ir tos akceptējuši.
15.6.4. Galvenais tiesnesis nodod tiesāšanas instrukcijas tiesnešiem katrā šaušanas vietā.
15.6.5. Trajektorijas, kas tika izvēlētas mierīgos laika apstākļos var tikt uzlabotas, ņemot vērā
jebkuru laika apstākļu neparedzamasizmaiņas.
15.6.6. Treniņš pirms sacensību sākuma laukumā(~os), ko noteikuši laukumu darbinieki,
netiek pieļauts.
15.7. Apelācijas kolēģija
15.7.1. Katrām starptautiskajām sacensībām var tikt izveidota apelācijas kolēģija, lai izskatītu
protestus pret tiesnešu kolēģijas lēmumiem no šāvēju vai FITASC puses.
15.7.2. Apelācijas kolēģiju veido FITASC priekšsēdētājs (vai viņa pārstāvis), tehniskās
komisijas priekšsēdētājs (vai viņa pārstāvis) un organizējošās FITASCorganizācijas
priekšsēdētājs (vai viņa pārstāvis).
15.7.3. Apelācijas kolēģija tiek veidota vienlaicīgi ar tiesnešu kolēģiju.
15.7.4. Ja apelācijas kolēģija netiek izveidota, tiesnešu kolēģijas lēmumi ir galīgi un nav
apelējami.
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16. Čempionāta norise
16.1. Starptautiskās sacensībāsšauj divsimt mērķus, kur vienā sērijaā 25 mērķi, kaut gan
ārkārtējos apstākļos, ja tas ir būtiski, kolēģija var mainīt mērķu skaitu. Šajā gadījumā
organizators atlīdzina šāvējiem neizmantotu mērķu maksu uz treniņa mērķu cenas
pamata.
16.2. Šaušana notiek komandās, kas sastāv no sešiem šāvējiem, pamatojoties uz izlozi.
Sacensību laikā šāvējirotē katrā šaušanas laukumā un arī šaujot dubletus.
Starptautiskajās sacensībās vienas nācijas komandu dalībnieki pēc iespējas tiek
sadalīti pa dažādām komandām. Organizācijas komiteja iepriekš pasludina laikus un
komandu sastāvu.
16.3. Katrā šaušanas vietā katrs šāvējs komandā vispirms izšauj pa vienkāršajiem mērķiem
un tad pa dubletiem pēc rotācijas. (Ja vien kolēģija neizlemj citādi.)
16.4. Visas trajektorijas tiek rādītas katrā šaušanas laukumā katras komandas pirmajam
šāvējam, kuram jābūt gatavam šaušanas vietā. Tiesnesis, pēc šāvēja pieprasījuma tiek
atļauts paradīt max.2 reizes vienu un to pašu mērķi no šaušanas programas.
16.5. Mērķu rādīšanas laikā šaušana vai šaušanas simulācija ir aizliegta. Pretējā gadījumā
tiek piemērots12.1. un 12.2.punktā noteiktais.
16.6. Dubleta (pēc pieprasījuma) mērķi netiek rādīti šāvējiem. Vienīgi vienlaicīgā un secīgā
dubleta mērķi tiek rādīti pirmajam šāvējam katrā komandā.Tiesnesis pēc šāvēja
pieprasījuma var parādīt dupletus max.2 reizes.
16.7. Šāvējiem laicīgi jāierodas uz šaušanas vietu. Ja šāvējs nav ieradies, kad tiek saukts
viņa vārds, tiesnesim jāizsauc vārds un numurs trīs reizes vienas minūtes laikā. Ja
šāvējs nav nokavējis savu kārtu šaut vienkāršos mērķus pirmajā šaušanas vietā, viņš
var pievienoties komandai bez soda. Ja šāvējs nespēj pievienoties komandai pirms
viņa kārta, visi „single” un dubleta mērķi, pa kuriem viņš neizšāva, tiek ieskaitīti kā
„nulle”. Ja šāvējs nāk uz nākamajām šaušanas vietām (2, 3, 4 utt.), visi mērķi, pa
kuriem viņš neizšāva iepriekšējās šaušanas vietās, tiek ieskaitīti kā „nulle”. Nekādos
apstākļos šāvējs nedrīkst šaut citā komandā laukumā, kurā viņš ir nokavējis vienu vai
vairāk šaušanas vietas.
16.8. Ja šāvējs uzskata, ka viņa nokavēšanai ir attaisnojošs iemesls un ka kavējuma
apstākļus nebija iespējamsietekmēt, viņam:
- Nav jāpievienojas savai komandai sērijas laikā;
- jāiesniedz rakstisku apelāciju žūrijai;
- jāseko kolēģijas lēmumam;
- jāšauj sava sēriju citā komandā, ja kolēģija dod viņam tādas tiesības.
Ja kolēģija uzskata, ka šāvēja iemesls nav pieņemams, šāvējs tiek sodīts ar 25
„nullēm” par katru laukumu, kurā viņš nav šāvis.
16.9. Metamās mašīnas kļūmes gadījumā vai šaušanas pārtraukuma gadījumā, kas ilgst
vairāk par 10 minūtēm, tiesnesim no jauna jāparāda šāvējiem šīs šaušanas vietas
mērķi.
16.10. Starptautiskajās sacensībās rezultātus pieraksta tiesnesis vai viņa pārstāvis, kas var būt
šāvējs. Pēc katras sērijas rezultāti tiek parādīti arī centrālā rezultātu tabulā.
16.11. Dodoties prom nokonkrētas šaušanas vietas, šāvējiem jāpārliecinās, ka viņu rezultāti
tika pareizi ierakstīti protokolā. Katram šāvējam, kas apstrīd pierakstīto rezultātu,
nekavējoties jāinformē tiesnesis, bet galīgais lēmums ir pilnībā tiesneša ziņā, kas
tomēr var prasīt informāciju un uzklausīt padomus (9.5.2.punkts) pirms viņš pieņem
galīgo lēmumu. Kad šis konsultācijas process ir pabeigts, apelācijas netiek pieņemtas.
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17. Apģērbi
17.1. Sacensību dalībniekiem jābūt pienācīgi ģērbtiem. Īsi šorti ir aizliegti. Atļauti tikai gari
šorti (Bermudu tipa ne vairāk par 5 cm virs ceļgaliem). Nedrīkst būt kailam zem
šaušanas vestes. Krekliem jābūt vismaz ar īsām piedurknēm un apkakli. Krekliem bez
apkakles jābūt apaļam izgriezumam (kā t-kreklam). Drošības nolūkos ir aizliegts šaut
sandalēs. Šāvēja numuram jābūt piestiprinātam pie šāvēja muguras un jābūt skaidri
redzamam. Jebkura šo noteikumu neievērošana tiek sodīta ar pirmo brīdinājumu no
tiesneša puses un, ja šāvējs aizrādījumu attiecībā uz savu apģērbu neņem vērā, sods
var izvērsties līdz izraidīšanas no sacensībām ar kolēģijas lēmumu.
Atklāšanas ceremonijas laikā Nacionālo komandu parādē to dalībniekiem jābūt
ģērbtiem viņu Nacionālas komandas uzvalkos, vai gludinātās biksēs un bleizerī.
Apbalvošanas ceremonijā visiem šāvejiem kuri ir ieņēmuši apbalvošanas vietas ir
jāpiedalās apbalvošanā Nacionālas komandas uzvalkos, vai gludinātās biksēs un
bleizerī.
18. Pāršaude
18.1. Pāršaudes gadījumā par trim pirmajām individuālajām vietām žūrija izveido jaunu
laukumu (ja pietiek laiks, lai organizētu pāršaudi).
18.2. Šāvēji, kas ir ieņēmuši vietas zem trešās ar vienādiem rezultātiem, tiek atzīti par
līdziniekiem, ņemot vērā rezultātus apgrieztā kārtībā no 8. laukuma uz 1. laukumu.
18.3. Pāršaude notiek 25 mērķu sērijas veidā. Ja arī šajā gadījumā rezultāts ir neizšķirt, šauj
otru sēriju, kurā šāvējs, kas saņem pirmo „nulli” tiek izslēgts („pēkšņas nāves”
princips). Visiem šāvējiem jābūt izšāvušiem vienāds mērķu skaits, un par uzvarētāju
kļūst šāvējs, kas paliek, kad visi viņa sāncenši tika izslēgti. Vienādu rezultātu
gadījumā un vienīgi pāršaudes gadījumā (pielietojot pēkšņās nāves principu) dublets
pēc pieprasījuma tiek uzskatīts par divu mērķu kombināciju, neņemot vērā „nulles”
mērķa vietu, ja dublets ir „viens” un „nulle” vai „nulle” un „viens”.
18.4. Šaušana notiek saskaņā ar iepriekš aprakstītiem noteikumiem, kaut gan tukšas vietas
komandā netiek aizpildītas.
18.5. Ja pāršaude netika iepriekš ieplānota kā pasākuma daļa, iesaistītiem šāvējiem jāuztur
kontakts ar kolēģiju, lai viņi ir gatavi šaut piecpadsmit minūšu laikā pēc izsaukšanas.
Šāvēji, kas nav klāt pāršaudes laikā, tiek diskvalificēti.
18.6. Kolēģija var lemt, ka pāršaudi var atlikt līdz nākamajai dienai force majeure
gadījumā. Šajā gadījumā promesošie šāvēji tiek diskvalificēti.
18.7. Komandu vietu sadalē komandas ar vienādiem rezultātiem tiek izšķirtas, ņemot vērā
labākos pēdējo sēriju rezultātus apgrieztā kārtībā no 8. laukuma uz 1. laukumu.
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Vārdnīca
Komanda:

Maksimāli 6 šāvēju grupa, kas izvēlēta nejauši un kas šauj vienā un tai
pašā laikā vienos un tajos pašos laukumos.

Sērija:

Sērija ietver 25 mērķus, kurus šauj vienā laukumā

Mašīna:

Aparāts vai ierīce mērķu mešanai/padošanai

Šāviens:

Atbilst vienas patronas šāvienam

Mērķis:

Sk. 2.3.punktu

Trajektorija:

Līnija, pa kuru mērķis kustas.

Laukums:

Viens laukums sastāv no dažām šaušanas vietām, veidojot 25 mērķu
laukumu.

Šaušanas vieta:

šaušanai paredzēta vieta (apaļa vai kvadrātveida)

Viens:

Mērķis trāpīts saskaņā ar noteikumiem

Nulle:

Mērķis netrāpīts saskaņā ar noteikumiem

Programmas lidojumu
veidotājs:
Persona, kas ir atbildīga par laukumu uzstādīšanu
Nav mērķa:

Nekorekts mērķis vai trajektorija saskaņā ar noteikumiem

NOTEIKUMI IR AKCEPTĒTI ĢENERĀLAS ASAMBLEJAS LAIKĀ 2016.G. 12.JŪLIJĀ
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